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ICOONTJES
IN DE BROCHURE
ROLSTOEL
Enkel het aanbod waarvan we de absolute zekerheid hebben
dat er zich geen toegankelijkheidsproblemen stellen voor
personen met een beperkte mobiliteit, kreeg een rolstoelicoontje. Sommige tochten zijn wellicht ook toegankelijk.
Neem contact op met de plaatselijke toeristische dienst voor
meer informatie.

VLIEG
Vlieg wijst families de weg naar straffe vrijetijdsactiviteiten
voor kinderen.
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VOORWOORD

VOORWOORD
Het aanbod aan uitstappen voor groepen in onze
regio is overweldigend. We vonden het een goed idee
om jou een overzicht te bieden van de mogelijkheden.
Deze brochure zal niet volledig zijn, want de steden,
gemeenten en gidsen springen creatief met het
aanbod om. Contacteer hen daarom rechtstreeks
voor extra’s en andere combinaties. Zij helpen jouw
vereniging, bedrijf, school, familie of vriendengroepje
graag verder met het plannen van jullie uitstap.
Het groepsaanbod is ook online te vinden op

www.toerismewaasland.be
onder ‘groepsuitstappen’.
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CONTACTGEGEVENS

CONTACTGEGEVENS
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Neem voor jouw trip in onze regio contact op met deze
toeristische diensten. Zij bieden een ruim groepsaanbod aan of kunnen je in contact brengen met de juiste
gidsen en organisaties:
TOERISME BEVEREN
Grote Markt 2, 9120 Beveren
T 03 750 15 80 toerisme@beveren.be

TOERISME KRUIBEKE
Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde (16 april - 31 oktober)
T 03 744 10 13
O.L.V.-Plein 18-20, 9150 Kruibeke
T 03 740 02 17 toerisme@kruibeke.be

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

INFOPUNT TOERISME LOKEREN
Markt 2, 9160 Lokeren
T 09 340 94 74 toerisme@lokeren.be

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

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

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

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

TOERISME WAASMUNSTER
Vierschaar 1, 9250 Waasmunster
T 052 46 95 27 toerisme@waasmunster.be
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CONTACTGEGEVENS

TREKPLEISTERS

POLDERS VAN KRUIBEKE

7

BEVEREN HEEFT KASTELEN, FORT LIEFKENSHOEK
ÉN DE HAVEN
Eén dag zal niet volstaan om deze heerlijkheid te ontdekken.
Kastelen uit een ver verleden en moderne technologie in
de Waaslandhaven met de grootste sluis ter wereld. Laat je
informeren door Toerisme Beveren.

PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
Een roeivijver, minigolfterrein, reusachtige speeltoestellen,
zwembad, Levend Erfgoedpark… het provinciaal domein
in Wachtebeke heeft het allemaal! Je kunt er terecht voor
(school)sportdagen en teambuilding, met je vrienden en je
familie. | www.puyenbroeck.be
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PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

FORT LIEFKENSHOEK, BEVEREN

SINT-NIKLAAS,
DE DYNAMISCHE HOOFDSTAD VAN HET WAASLAND
De stad pakt uit met aantrekkelijke musea, fraaie monumenten en bezienswaardigheden, de grootste markt van
het land, parels van art deco, stad van de Sint, van luchtballonnen en evenementen. Steek je licht op bij Toerisme
Sint-Niklaas voor het volledige aanbod voor groepen.

KOM EEN DAGJE LOKEREN
Lokeren bestaat niet alleen uit parken en monumenten.
De stad beschikt over een natuurreservaat dat Europees
erkend is en je kan er verschillende bedrijven en musea
bezoeken. Ook voor de fijnproever heeft Lokeren heel wat
lekkers te bieden. Vraag de brochure bij Infopunt Toerisme.

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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POLDERS VAN KRUIBEKE
De polders van Kruibeke, een gecontroleerd overstromingsgebied van 650 ha, trakteert je op mooie vergezichten over
de Schelde, slikken, schorren en misschien spot je wel een
bever. Zin in een sterk staaltje natuur?
Surf voor meer info naar www.poldersvankruibeke.be.

LoS, LOCHRISTI SIERTEELTMUSEUM
Lochristi is de bakermat van de sierteelt. Leer in het museum alles over o.a. begonia’s, azalea’s en orchideeën, over
de pioniers die verre reizen maakten, exotische bloemen
meebrachten en ze leerden kweken. Breng ook een bezoek
aan de indrukwekkende tuin. Informeer je bij Toerisme
Lochristi.
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TREKPLEISTERS

SIERTEELTMUSEUM, LOCHRISTI

ACTIE

MOERVAART
GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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RONDRITTEN MET (SPECIALE) FIETS OF AUTOCAR
Beveren, Lochristi, Lokeren, Sint-Niklaas, Stekene en Temse
bieden rondritten aan. Twee nieuwelingen in het aanbod zijn:
• Toeren in de polders van Kruibeke met fluistertrein of
stiltram. Er is ook een speciaal aanbod voor personen
met een beperking.
| www.toerismewaasland.be/nl/waasland-intens-meemaken

• Multimediale bustocht door de haven van Antwerpen
Linkerscheldeoever | www.antwerpporttours.com

HUIFKARTOCHTEN
Er zijn huifkar- en paardenkartochten voorzien in Kruibeke,
Lokeren, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas.
In Prosperpolder rij je mee op een oldtimer tractor met boerenkar. | www.poldertoeren.com

VESPATOCHTEN
Huur een trendy Vespa en toer door het Waasland met of
zonder gids. | www.meersland.be
Bovendien heeft Infopunt Toerisme Lokeren 3 arrangementen met deze Vespa’s voor jouw vereniging uitgewerkt
(Infopunt Toerisme Lokeren).
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ACTIE

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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RONDVAARTEN
• Boottochten op de Schelde met opstapplaats in Temse
(info Toerisme Temse).
• Stap op in Lokeren en vaar met de historische boot ‘Gentse
Barge’ op de Durme en Moervaart tot in de historische
binnenstad van Gent (Infopunt Toerisme Lokeren).
• Huur een sloep en vaar zelf door het groene Lokeren.
| www.meersland.be
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BOOTVERHUUR MEERSLAND, LOKEREN

SPORT EN SPEL
• Achter de schermen van Sporting Lokeren
• Volksspelenroute De route van Urbanus (Infopunt Toerisme Lokeren) en Volkssportroute met fiets of huifkar in
Kruibeke (Toerisme Kruibeke).
• City golf Beveren (centrum en Fort Liefkenshoek),
Lokeren, Sint-Niklaas en Temse.
• Kano en Kajak in Wachtebeke en Lokeren
| www.kajakcenter.be en www.kajakcompany.be

• Petanque, kubb en krulbol in provinciaal domein Puyenbroeck | www.puyenbroeck.be
• Minigolfen in provinciale domeinen Puyenbroeck in
Wachtebeke en De Ster in Sint-Niklaas
| www.puyenbroeck.be en www.recreatiepark-de-ster.be

• Geocaching in Sint-Niklaas met als thema Mercator,
Tom Lanoye, Art Deco of Kunst in de Stad (info Toerisme
Sint-Niklaas)
• Paintball Waasland in Sint-Gillis-Waas
| www.paintballwaasland.be

CITY GOLF
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GROTE MARKT, SINT-NIKLAAS

VERKENNING IN HET CENTRUM OF OP DE MARKT
Voor wandelingen in de stadskern, historische wandelingen,
dorpswandelingen kun je zowat in elke stad of gemeente van
de regio terecht. Soms ligt de focus op de markt, op een wijk,
een deelgemeente of een bepaalde periode in de geschiedenis. Contacteer voor meer informatie de toeristische diensten
van Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

In 2017 is er speciale aandacht voor Sint-Niklaas dat
800 jaar bestaat.
Er was eens lang geleden… om precies te zijn, in 1217, een
abdij in Waasmunster, die op een kruispunt van historische
handelsroutes een parochie vestigde, om de reizigers voor
onheil en gevaren te behoeden. Die parochie werd passend
genoemd naar de patroonheilige van de handelsreizigers,
Sint-Nicolaas. Rond die historische parochiekerk groeide een
gehucht, een dorp, een reusachtige markt, ja een heuse stad.
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ACTIE

NATUUR EN TUIN

POLDERSGROEPSUITSTAPPEN
VAN KRUIBEKE
IN HET WAASLAND
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TUINEN, PARKEN, SIER- EN FRUITTEELT
• In Lokeren en Sint-Niklaas wandel je door de parken
van de stad.
• In Beveren staat Hof ter Saksen ongetwijfeld op jouw
lijstje. Het is een natuurdomein met een beschermd
landschapspark en schitterende wandeldreven naast
een kasteel, oranjerie en hoevegebouw.
| www.hortus-ter-saksen.be

Een tuin die niet op je programma mag ontbreken is
‘Munkhaven Cottage Gardens’. Deze toontuin van
8.100 m² in Verrebroek (Beveren) is ingericht volgens de
principes van de Engelse cottagetuin. Het geheel vormt
een verzameling van tuinen die samen de nodige afwisseling geven. | www.munkhavencottage.weebly.com
• In lochristi, de bakermat van de sierteelt, mag een bezoek
aan het Sierteeltmuseum LoS niet ontbreken. Het is
gevestigd op de site van de oude pastorie in Zaffelare, temidden van een indrukwekkende tuin van 6.500m².
Het Park van Beervelde kan op aanvraag ook bezocht
worden, maar tijdens de Tuindagen van Beervelde in
mei en oktober staat het domein voor iedereen open.
| www.parkvanbeervelde.be

Combineer deze tuinen met een bedrijfsbezoek aan een
sierteler van azalea’s, begonia’s, hedera of kerstster.
Toerisme Lochristi beschikt over alle adressen.
In augustus wordt ook een Floraliëntocht gefietst. De
gids begeleidt de fietstocht met heel wat informatie en
een bedrijfsbezoek.
• In Sint-Gillis-Waas kan je de bewegwijzerde fruitroute
van 9 km wandelen of fietsen. Tijdens de bloesemperiode
(vermoedelijk eind april-begin mei) is de route op haar
geurigst en kleurigst. Maar elk seizoen heeft haar charme!
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NATUUR EN TUIN

STADSPARK, SINT-NIKLAAS

SIERTEELT,
GROEPSUITSTAPPEN
LOCHRISTI
IN HET WAASLAND
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FONDATIE VAN BOUDELO, STEKENE

LAARZENPAD STROPERSBOS, STEKENE
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TREKPLEISTERS

BOMENWANDELING, LOKEREN

NATUURWANDELINGEN
Het aanbod aan natuurwandelingen in het Waasland is
zeer uitgebreid. In het noorden van de regio tref je een
bossengordel aan, terwijl ook de wandelingen langs oevers
van de Schelde, Durme en Moervaart niet te versmaden
zijn. Maak je keuze:

ONDER INVLOED VAN HET WATER
• Beveren: verdronken Land van Saeftinghe; Doelpolder
• Kruibeke: Polders van Kruibeke; Kortbroek
• Temse: Natuurgebied Roomacker; Wilfordkaai-Sigmaplan; natuurreservaat Schouselbroek; natuurgebied
Roomkouter, Gelaagpark Steendorp
• Waasmunster: Mira, Meersen en Sombeke
• Lokeren: natuurreservaat Molsbroek
• Stekene: wandeling langs de kaai en de tragel; fondatie
van Boudelo; waterwingebied

ONDER INVLOED VAN DE BOSSEN
• Wachtebeke en Moerbeke: Heidebos
• Stekene: Steengelaag; Wullebos
• Stekene en Sint-Gillis-Waas: Stropersbos. Het laarzenpad verdient hier een speciale vermelding: hierbij leren kinderen al hun zintuigen te gebruiken als ze in de
natuur op stap gaan. Voelen kan je niet alleen met de
handen maar ook met de voeten op het blotevoetenpad.
En hoeveel lawaai maakt de wind? | www.linguida.be
• Sint-Gillis-Waas: geleide natuurwandeling door Natuurpunt

ANDERE NATUURWANDELINGEN
• Puyenbroeck Wachtebeke: algemene natuurwandeling; Golf Natuurlijk; Mythen en Sagen; Stiltewandeling
• Stekene: Stiltegebied
• Lokeren: SSSSSt!iltewandeling; bomenwandeling

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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TREKPLEISTERS
NATIONAAL BEENHOUWERSMUSEUM VAN VLEES EN BLOED, LOKEREN

NATUURWANDELINGEN
Het aanbod aan natuurwandelingen in het Waasland is
zeer uitgebreid. In het noorden van de regio tref je een
bossengordel aan, terwijl ook de wandelingen langs oevers
van de Schelde, Durme en Moervaart niet te versmaden
zijn. Maak je keuze:

ONDER INVLOED VAN HET WATER
• Beveren: verdronken Land van Saeftinghe; Doelpolder
• Kruibeke: Polders van Kruibeke; Kortbroek
• Temse: Natuurgebied Roomacker; Wilfordkaai-Sigmaplan; natuurreservaat Schouselbroek; natuurgebied
Roomkouter, Gelaagpark Steendorp
• Waasmunster: Mira, Meersen en Sombeke
• Lokeren: natuurreservaat Molsbroek
• Stekene: wandeling langs de kaai en de tragel; fondatie
van Boudelo; waterwingebied

ERFGOED EN CULTUUR

ONDER INVLOED VAN DE BOSSEN
• Wachtebeke en Moerbeke: Heidebos
• Stekene: Steengelaag; Wullebos
• Stekene en Sint-Gillis-Waas: Stropersbos. Het laarzenpad verdient hier een speciale vermelding: hierbij leren kinderen al hun zintuigen te gebruiken als ze in de
natuur op stap gaan. Voelen kan je niet alleen met de
handen maar ook met de voeten op het blotevoetenpad.
En hoeveel lawaai maakt de wind? | www.linguida.be
• Sint-Gillis-Waas: geleide natuurwandeling door Natuurpunt

ANDERE NATUURWANDELINGEN
• Puyenbroeck Wachtebeke: algemene natuurwandeling; Golf Natuurlijk; Mythen en Sagen; Stiltewandeling
• Stekene: Stiltegebied
• Lokeren: SSSSSt!iltewandeling; bomenwandeling

HEEMKUNDIG
GROEPSUITSTAPPEN
MUSEUM, BAZEL IN HET WAASLAND
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FORTEN EN KASTELEN
• Beveren: Kasteel Cortewalle en Fort Liefkenshoek met
bezoekerscentrum en belevingscentrum
• Temse: Fort Steendorp
• Kruibeke: Kasteel Wissekerke in Bazel

BELFORTEN EN TORENS
• Lokeren: Sint-Laurentiustoren en beiaardmuseum
• Temse: Belfort en beiaard
• Kruibeke: Graventoren in Rupelmonde
MOLENS
In het museum en bezoekerscentrum van MOLA in provinciaal domein Puyenbroeck ontdek je op een interactieve
manier de geschiedenis van hand-, wind- en watermolens,
de technische hoogstandjes van de staakmolen, de kracht
van wind en water en de actuele windturbines.
| www.oost-vlaanderen.be/mola

Bezoek ook de molens van het Waasland:
• Lokeren: Heirbrugmolen
• Sint-Gillis-Waas: Roomanmolen
(maaldemonstratie mogelijk)
• Sint-Niklaas: Witte Molen
• Kruibeke: Ontdek vanaf juli het gloednieuw tentoonstellingsparcours in de 500-jarige getijdenmolen in
Rupelmonde.
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ERFGOED EN CULTUUR

KASTEEL WISSEKERKE, BAZEL

FORT STEENDORP,
STEENDORP IN HET WAASLAND
GROEPSUITSTAPPEN
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CENTRUM NAUTISCH RUPELMONDE

NAUTISCH ERFGOED
• Centrum Nautisch Rupelmonde is een historische
werf die uitgebouwd wordt tot een ankerpunt van maritiem verleden van Rupelmonde. Er is een bezoekerscentrum dat de maritieme facetten van Rupelmonde
en Scheldemond toont. Op de scheepshelling worden
historische schepen op het droge getrokken om in de
demonstratieloods gerestaureerd te worden (info Toerisme Kruibeke).
• Op Stoapel uit Temse wil het rijke erfgoed van de
scheepsbouw langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en creatieve manier
ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de
focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Zij
hebben een aanbod van gegidste rondleidingen en tentoonstellingen rond het Boelfwerfverleden.
| www.opstoapel.org
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ERFGOED EN CULTUUR

VOORMALIGE ZAATSITE, TEMSE

27

ERFGOED EN HEEMKUNDE
Via deze musea of wandelingen kom je heel wat te weten
over het verleden van het Waasland:
• Kruibeke: Heemkundig Museum in Bazel
• Lochristi: Herenhuizen in een dorp
• Lokeren: erfgoedwandeling ‘Kijk Omhoog’; Stadsmuseum;
Nationaal Beenhouwersmuseum Van Vlees en Bloed
• Sint-Gillis-Waas: Klingspoorwandeling; Het huis van
de evolutie
• Sint-Niklaas: Heemkundig Museum Nieuwkerken;
Textielwandeling; Pijp- en tabaksmuseum
• Stekene: Museum Oud-Station; Landbouwmuseum
• Temse: gemeentemuseum
• Waasmunster: Heemkundig museum ’t Sireentje in
Kasteel Blauwendael, Upstairs Downstairs in Kasteel
Blauwendael
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KLINGSPOOR, SINT-GILLIS-WAAS

LOKEREN

UPSTAIRS DOWNSTAIRS IN KASTEEL BLAUWENDAEL, WAASMUNSTER

ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST
• Beeldig Lokeren
• Sint-Niklaas: Kunst in de Stad-wandeling; Art Decowandeling; De monumentale grafkunst van Tereken;
Egyptische Zaal in het Moelandkasteel; Kastelen van
zand, interactieve wandeling
• Temse: Beeldenwandeling; keramiekatelier Leo Van
der Heyden
• Waasmunster: Steen in Stijl, een dorpswandeling door
de Kerkstraat; ‘Beeld’ig mooie fietsroute – K-route.

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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STADSMUSEUM, LOKEREN

MUSEA
Naast de heemkundige musea zijn er ook andere musea
die zeker niet mogen ontbreken op uw programma:
• Lochristi: LoS - sierteeltmuseum
• Lokeren: Nationaal Beenhouwersmuseum Van Vlees
en Bloed; Stadsmuseum
• Sint-Niklaas: De Salons; Edgar Tinelmuseum in Sinaai;
Pijp- en Tabaksmuseum; Stedelijke Musea SteM met
volledig eigen aanbod voor groepen; Mercatormuseum
• Stekene: Met zijn 12 ha natuurgebied en 20.000 m²
overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van
de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst
in Europa. De ruimte herbergt een indrukwekkende
verzameling van moderne en hedendaagse kunst en
biedt als kunstenvrijplaats ook kansen aan jonge kunstenaars. | www.verbekefoundation.com
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ERFGOED EN CULTUUR

KERK EN STAAT
Heel wat kerken stellen hun deuren open voor een geleid
bezoek. We geven hier een overzicht:
• Beveren: Sint-Martinuskerk; O.L.V.-kerk in Melsele
• Kruibeke: originele rondleidingen in de gerestaureerde
kerk Rupelmonde, de kerk van Bazel met exclusief
bezoek aan het gebinte (max. 8 pers.) en de kerk van
Kruibeke.
• Lochristi: O.L.V.- en Sint-Pieterskerk Zaffelare en de
andere parochiekerken in Lochristi o.l.v. Bert Vervaet.
• Lokeren: Sint-Laurentiuskerk
• Sint-Gillis-Waas: de gerestaureerde kerk van
Sint-Pauwels
• Sint-Niklaas: O.L.V.-kerk; Sint-Andreas en Ghislenuskerk; Sint-Nicolaaskerk
• Stekene: Heilig Kruiskerk; kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Klein-Sinaai, waar fietsers thuis zijn
• Temse: O.L.V.-kerk
Wellicht ben je ook benieuwd naar hoe een moskee eruit ziet?
• Lokeren: Mee naar de Moskee?
• Sint-Niklaas: Op de thee in de moskee

SINT-PAUWELS KERK, SINT-GILLIS-WAAS
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STADHUIS, SINT-NIKLAAS

Gaverland is een bedevaartsoord in Melsele (Beveren) en
bestaat al meer dan 500 jaar. De Kapel O.L.V. van Gaverland en beeweg zijn jouw bezoekje zeker waard!
In Sint-Niklaas kun je een fietstocht tussen kerken en kapellen rijden.
In Temse kun je het geboortehuis van Priester Poppe
bezichtigen. Het museum kwam er naar aanleiding van de
zaligverklaring door paus Johannes Paulus II.
Ook gemeentehuizen, stadhuizen en administratieve centra
hebben vaak een mooi verhaal te vertellen:
• Lokeren: stadhuis; Mee met de conciërge van het
stadhuis
• Sint-Niklaas: stadhuis
• Stekene: gemeentehuis, levend(ig)e geschiedenis
• Temse: AC De Zaat; gemeentehuis
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ERFGOED EN CULTUUR

STREEKPRODUCTEN

BROUWERIJ GROEPSUITSTAPPEN
BOELENS, BELSELE IN HET WAASLAND
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PROEVEN
Het Waasland verleidt je op lekkere tochten!
• Beveren: Proevertjeswandeling, op stap met een
Beverse hap; Culinaire Wandeling (H)Eerlijk Beveren,
vroeger en nu
• Lokeren: Proevertjestocht; Chocoladewandeling;
Smiekeltocht
• Sint-Niklaas: Biochi, een traditionele theeceremonie;
Sneukeltocht
• Stekene: Zoete Zonde-wandeling
• Temse: Culinaire wandeling
• Wachtebeke: Bakworkshops in MOLA Puyenbroeck
• Waasmunster: kookworkshop of culinair menu met
Koddestamper Bier.
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BROUWERIJ ‘T PAENHUYS, SINT-NIKLAAS

EZELOPVANG ANEGRIA, SINT-GILLIS-WAAS

BEDRIJFSBEZOEKEN
Heel wat bedrijven zetten hun deuren open om jouw te laten
zien hoe zij werken. Dit wordt vaak gecombineerd met een
degustatie.

FRUITTEELT
• In Lochristi en Lokeren kun je de (vollegrond) aardbeienteelt volgen.
• In Sint-Gillis-Waas staan de fruitteeltbedrijven Berckelaer,
Fruithof Tack en Zomerterras De Zevenster tot jouw beschikking. Zij hebben bovendien een Fruitarrangement!
• In Lokeren zet Verhofstede Fruitsappen haar deuren open.

OP DE BOERDERIJ
• Een geitenkaasmakerij vind je in Lokeren.
• Een schapenfokkerij bezoek je in Lochristi.
• Voor een bezoek aan een melkveebedrijf kun je terecht
in Lochristi en Lokeren.
• In Sint-Gillis-Waas kun je de ezelopvang Anegria bezichtigen.
• In Sint-Niklaas kom je naar de kinderboerderij ’t Wollenhof.

PLAN BIER
Brouwerij Boelens (Belsele), Brouwerij ’t Paenhuys
(Nieuwkerken-Waas), Microbrouwerij Stanium (Beveren)
en Brouwerij Broers (Wachtebeke) zijn brouwerijen die
jouw groep graag ontvangen om het brouwproces toe te
lichten en af te sluiten met een degustatie. | www.planbier.be

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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CREMERIE FRANCOIS, SINT-NIKLAAS

ZOETE ZONDE
Wie zoet is, krijgt lekkers. In Sint-Niklaas staat deze uitdrukking hoog op de agenda. Chocolatier Wauters en Chocoladeatelier Vyverman bieden jouw een kijkje achter de schermen.
Net als Cremerie François, Belgiës beste ijssalon.
Voor wie het liever wat straffer heeft, klopt aan bij Likeuren
Verhofstede in Sint-Niklaas.

SIERTEELT
In lochristi stellen heel wat bedrijven hun deuren open om
jouw de kweek van de begonia, azalea, hedera, en vele andere te tonen. Wend je tot Toerisme Lochristi voor de gegevens van de verschillende bedrijven.

AMBACHTEN
Het Ambachtelijk Weekend vindt dit jaar plaats tijdens het
weekend van 19 en 20 augustus 2017. Dan stellen heel wat
hobbyisten en ambachtslui hun deuren open voor iedereen
die eens wil komen meekijken naar de productie van hun
creaties. | www.ambachtelijkweekend.be
In Sint-Niklaas doet goudsmid en ontwerper Hans Nagy de
deuren open voor groepen op simpele aanvraag.
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DEN DOODENDRAAD, SINT-GILLIS-WAAS

DE GROOTE OORLOG
• Sint-Niklaas besteedt heel wat aandacht aan WO I. Daar
kun je kiezen uit Wereldoorlogwandeling, Casus Belli
in Belsele (wandeling), Prikkelende Verhalen (vertelling)
of de Papaverwandeling.
• In Temse is er de wandeling ‘Temse in WO I en Fort
Steendorp’.
• In Sint-Gillis-Waas staat een reconstructie van ‘Den
Doodendraad’ op de site van Klingspoor.
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THEMA-UITSTAPPEN

GRIEZELEN
• Lokeren organiseert een ‘Crimiwandeling’ en een
wandeling ‘De moord op Bertha Braeckman’.
• In Stekene ga je ‘Griezelen in het Wullebos’. Dit kan
ook na zonsondergang, met zaklamp!

LITERATUUR
• Sint-Niklaas heeft volgende wandelingen op het programma: Marc Sleen-wandeling, Reynaertwandeling,
Tom Lanoye-wandeling, Anton Van Wilderode-wandeling. Er is ook een Reynaertrondrit (autocar) mogelijk.
• Lokeren organiseert op haar beurt ‘In de voetsporen
van Reynaert de Vos’.

MERCATOR
De cartograaf Gerard De Cremer – Mercator – werd in 1512
geboren in Rupelmonde. Hij zat ook enkele maanden gevangen na beschuldiging van ketterij.
• In Sint-Niklaas kun je binnen dit thema volgende bezoeken programmeren: Mercatormuseum, Mercatorwandeling, Rondrit Mercatorroute en ‘Gerards dagboek’,
dagboekgeheimen van Gerard Mercator onthuld in een
boeiende vertelling

MERCATORMUSEUM, SINT-NIKLAAS
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HAVENLAND
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HAVENLAND

OP DE GRENS
In het noorden grenst het Waasland aan Nederland. Dit
zorgt voor interessante verhalen.
• Beveren heeft een Grenswandeling Kieldrecht en een
wandeling in Prosperpolder, waar de één serie ‘Den
11de van den 11de’ werd opgenomen. Tijdens de begeleide fietstocht ‘Polderroute tot aan Verdronken Land
van Saeftinghe’ trotseer je de polders en de dijken.
• In Sint-Gillis-Waas biedt de site van Klingspoor meer
inzicht over het smokkelen.
• In Overslag, een deelgemeente van Wachtebeke, diep
je met de gids allerlei anekdotes op over de vroegere
handelspost, maar ook over de grens tijdens de twee
wereldoorlogen.
| www.meetjeslandsegidsen.be/overslag-verrezen-uit-de-grote-kreek

HAVENLAND
Havenland is het gebied in en rond de haven van Antwerpen
op zowel de linker- als de rechteroever van de Schelde, die
de regio als een historische waterweg verbindt. Je ontdekt
het gebied vanuit verschillende onthaalpunten en maakt er
kennis met de vele gezichten van het havengebied.
| www.havencentrum.be

Toerisme Beveren helpt je verder op weg voor een bezoek
aan Fort Liefkenshoek, de Sluis van Kallo, de Kieldrechtsluis of een (multimediale) busrondrit door de haven.

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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FORT LIEFKENSHOEK, BEVEREN
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EDUCATIEF AANBOD

In de Stedelijke Musea Sint-Niklaas kun je terecht voor een
museumbezoek in het kader van de lessen kunsteducatie,
geschiedenis, aardrijkskunde, PAV ...
| www.musea.sint-niklaas.be.
Voor de leerkrachten zijn er werkblaadjes die zij al op voorhand kunnen inzien. Het aanbod is er voor kinderen van de
lagere school tot studenten in het hoger onderwijs.
Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke biedt
iedereen de gelegenheid om op een leuke manier te leren over natuur en milieu. De scholen kunnen kiezen uit
verschillende educatieve pakketten. Andere groepen (verenigingen, families, bedrijven…) kunnen alleen of met een
gids het domein verkennen. Bijna het hele aanbod is toegankelijk voor personen met een beperking. Ook het molencentrum, kortweg Mola, biedt rondleidingen en doe-opdrachten aan voor klassen. | www.puyenbroeck.be

EDUCATIEF AANBOD

Het Natuureducatief Centrum Hof ter Saksen in Beveren
biedt een uitgebreid pakket aan natuureducatief materiaal aan voor schoolgroepen, verenigingen en organisaties.
Twee leskoffers en 14 leerpaden maken het mogelijk om
in het prachtige park van Hof ter Saksen in elk seizoen op
ontdekkingstocht te gaan. Daarnaast kunnen bij het Natuureducatief Centrum ook verschillende tentoonstellingen ontleend worden. | groendienst@beveren.be

KASTEEL CORTEWALLE,
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• In de Stedelijke Musea Sint-Niklaas kun je terecht
voor een museumbezoek in het kader van de lessen
kunsteducatie, geschiedenis, aardrijkskunde, PAV ...
| www.musea.sint-niklaas.be

Voor de leerkrachten zijn er werkblaadjes die zij al op
voorhand kunnen inzien. Het aanbod is er voor kinderen van de lagere school tot studenten in het hoger
onderwijs.
• Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
biedt iedereen de gelegenheid om op een leuke manier te leren over natuur en milieu. De scholen kunnen
kiezen uit verschillende educatieve pakketten. Andere
groepen (verenigingen, families, bedrijven…) kunnen
alleen of met een gids het domein verkennen. Bijna het
hele aanbod is toegankelijk voor personen met een beperking. Ook het molencentrum, kortweg Mola, biedt
rondleidingen en doe-opdrachten aan voor klassen.
| www.puyenbroeck.be

• Het Natuureducatief Centrum Hof ter Saksen in Beveren biedt een uitgebreid pakket aan natuureducatief
materiaal aan voor schoolgroepen, verenigingen en organisaties. Twee leskoffers en 14 leerpaden maken het
mogelijk om in het prachtige park van Hof ter Saksen
in elk seizoen op ontdekkingstocht te gaan. Daarnaast
kunnen bij het Natuureducatief Centrum ook verschillende tentoonstellingen ontleend worden.
| groendienst@beveren.be
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EDUCATIEF AANBOD
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KLEUTERS EN LAGERE SCHOOL
In het Waasland zijn er 5 van de 19 Oost-Vlaamse Pierlepeinboerderijen gevestigd: Teerlinckhoeve in Kruibeke,
Den Hamer in Lochristi, Lindenhoeve in Sint-Niklaas, ’t Eikenhof en Verhofstede in Lokeren. | www.pierlepein.be

Beveren: Kasteel Cortewalle voorziet een Sprookjeswandeling en een wandeling ‘Poëzie in het kasteel’.
Voor het belevingscentrum in Fort Liefkenshoek werd een
educatief pakket uitgewerkt.
| www.fortliefkenshoek.be/educatieve-pakketten

Hof ter Saksen heeft eveneens een aangepast aanbod voor
de lagere school.
Daarnaast organiseert Toerisme Beveren een ontdekkingstocht door de 8 deelgemeenten van Beveren.

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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STROPERSBOS, SINT-GILLIS-WAAS
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SIERTEELTMUSEUM, LOCHRISTI

In Lochristi ontvangen een schapenfokkerij en een melken vleesbedrijf ook klasbezoeken.

Stekene heeft een apart educatief programma voor kinderen vanaf het 3de leerjaar met daarin ‘op ontdekking in het
gemeentehuis’, ‘de sluwe streken van Reynaert de Vos’, ‘de
markt en zijn geheimen’, ‘Op stap in het Stropersbos’ en ten
slotte een zintuigenwandeling ‘Steengelaag…Steengoed!’.
In Kruibeke organiseert de toeristische dienst een bakatelier in de Getijdenmolen van Rupelmonde. Je kan ook
kiezen voor een interactieve rondleiding in het Kasteel van
Wissekerke in Bazel.
Tijdens de kinderrechtenwandeling (i.s.m. Unicef België)
loodst de gids kinderen tussen 10 en 14 jaar door Sint-Niklaas en vertelt pittige historische verhalen met een link naar
vandaag en wat kinderrechten daarmee te maken hebben.
Bij ‘Het stadhuis aan de binnenkant’ ontdekken de kinderen
de geschiedenis en de functie van het neogotische stadhuis
van Sint-Niklaas. Het reilen en zeilen van het stadsbestuur
wordt op een vernieuwende manier in beeld gebracht.
Wanneer de Sint in het land is, verblijven hij en zijn Pieten
in Sint-Niklaas. Dat weet iedereen. Maar weet je ook dat je
zijn huis kan bezoeken tussen 12 november en 6 december?
| www.huisvandesint.be

Folkloregroep De Klomp in Sint-Gillis-Waas heeft in samenwerking met Erfgoedcel Waasland een educatief project uitgewerkt over de klompenmakerij voor kinderen uit
de 2de graad LO. Het doe-evenement bestaat erin de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en experimenteren. | www.deklompdeklingevzw.be
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In Lokeren kan je terecht voor een interactieve rondleiding naar keuze, op kindermaat.

SECUNDAIR ONDERWIJS
EN GESPECIALISEERDE GROEPEN
In Beveren kun je ‘Op verkenning in en rond de haven’ (3de
graad LO en 1ste graag SO) of reserveren voor een ‘Excursie
op de Linker Scheldeoever’ (3de graad ASO, TSO en BSO).
Dilemma 14/18 is een actief en gevarieerd stadsspel in
Sint-Niklaas voor jongeren van 12 tot 18 jaar, maar kan
ook gespeeld worden door volwassenen. Het spel wil de
deelnemers op een speelse manier betrekken bij de herinnering van de Eerste Wereldoorlog.
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EDUCATIEF AANBOD
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SCHELDERONDVAART, TEMSE
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TREKPLEISTERS

EEN EERSTE AANZET
OM OP PAD TE GAAN
IN HET WAASLAND
Leer onze verscheiden regio kennen.
Wij geven hierbij alvast enkele bescheiden suggesties.
Maar je zal zien, het Waasland vult niet alleen je dagtrip, maar ook gemakkelijk je ganse jaarprogramma!

GROEPSUITSTAPPEN IN HET WAASLAND
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MOLA, WACHTEBEKE

EEN DAGJE BLOEMENREGIO
Start je dag in het sierteeltmuseum LoS in Zaffelare. Daar
word je hartelijk ontvangen door een voormalige bloemist(e) of sierteler die je graag uitlegt waarom Lochristi
de bakermat van de sierteelt is. Daarna ga je voor een bedrijfsbezoek bij een hedendaagse sierteler.
Breng na de lunch een bezoek aan het provinciaal domein
Puyenbroeck in Wachtebeke. Er is zoveel keuze uit activiteiten zodat je zeker nog eens terug moet komen!
(Toerisme Lochristi en www.puyenbroeck.be)

EEN DAGJE HOSSEN DOOR DE BOSSEN
Het Stropersbos was een prima gebied voor struikrovers,
dus ook voor jou! Durf je voeten vuil te maken op het laarzenpad en adem de zuivere lucht in. Combineer het bosavontuur met een rondleiding op Klingspoor (Toerisme
Sint-Gillis-Waas).
Daarna kun je lunchen, maar bestel geen dessert. Hou nog
een plaatsje vrij voor de Zoete Zonde-wandeling in Stekene
(Toerisme Stekene).
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EEN EERSTE AANZET

DAKNAM

DE WASE STEDENAS
Héél moeilijk kiezen! Dus je komt gewoon al minstens drie
keer.
• DAGJE SINT-NIKLAAS
Het culturele aanbod is in Sint-Niklaas zeer uitgebreid,
maar wij stellen voor om je dag te beginnen op de Grote
Markt, voor een geleid bezoek aan de 19de-eeuwse O.L.V.kerk met haar spectaculaire interieur en haar reusachtige
gouden beeld op de torenspits.
Daarna breng je een bezoek aan een chocoladeatelier.
Na de lunch mag een geleid bezoek aan het SteM, stedelijk museum van Sint-Niklaas niet ontbreken! (Toerisme
Sint-Niklaas)
• DAGJE LOKEREN
Begin je dag met een rondleiding, gecombineerd met
een bezoek aan het stadsmuseum, in de gezellige stad
Lokeren. Neem na de lunch het roer zelf in handen. Je
vaart met een gemotoriseerde sloep over de Durme
doorheen de prachtige natuur. Stap uit in het romantische Daknam voor een koffiepauze of proef een lek-
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WILFORDKAAI, TEMSE
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MOERVAART

ker streekbiertje of vaar verder tot Sinaai. En voor de
sportievelingen kun je een bezoek regelen aan Sporting
Lokeren. (Infopunt Toerisme Lokeren)
• DAGJE BEVEREN
Voor de middag bezoek je de indrukwekkende Waaslandhaven. Met de multimediale bustoer krijg je zelfs een
inkijk in de grote bedrijven of vertelt een dokwerker jou
hoe het eraan toegaat in de haven. Wie ‘haven’ zegt, zegt
ook ‘compensatiegebieden’. Deze groene zones zijn een
paradijs voor vogelspotters. Het Verdronken Land van
Saeftinghe is hier vlakbij.
Na de middag bezoek je het Kasteel Cortewalle, een
prachtige waterburcht. Of je reserveert een rondleiding
in het schitterende park van het kasteel Hof ter Saksen.
(Toerisme Beveren)

HET WASE WATER
Het water is alomtegenwoordig in het Waasland: de machtige Schelde, de grillige Durme, de kabbelende Moervaart
met uitlopers naar de Zuidlede en het Kanaal van Stekene.
De fiets- en wandelmogelijkheden langs de jaagpaden zijn
talloos. Maar wij stellen voor dat jouw dag begint in Bazel,
aan het kasteel van Wissekerke. Daarna bezoek je de Polders van Kruibeke. Dat kan met de fiets of met een elektrische trein om de natuur niet te verstoren.
In de namiddag stap je aan boord voor een verrassende
Schelderondvaart. (Toerisme Kruibeke en Toerisme Temse)
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TO DO

56

TO DO

ONTHOUDEN!
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COLOFON

KASTEEL CORTEWALLE, BEVEREN

COLOFON
De brochure ‘Groepsuitstappen Waasland’ is een
initiatief van Toerisme Waasland vzw en beoogt de
promotie van dagtrips en groepsuitstappen in de
regio.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Toerisme Waasland vzw, Joris De Maere,
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
T 03 776 31 38
info@toerisme-waasland.be

MET DANK AAN
de gemeente- en stadsbesturen van Beveren, Kruibeke, Lochristi,
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse, Waasmunster en Wachtebeke.
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elk weerzien, meer zien

