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AGENDA 

 

• Projecttoelichting  

• Timing en verdere stappen realisatie wandelnetwerk 

• Toelichting trajectkeuze en voorwaarden 

• Afstemmen van knelpunten en verantwoordelijke organisaties 

• Vervolgstappen 



Project: luik 1 

Het project bestaat uit 5 luiken 

 

1. Realisatie 2 wandelnetwerken: 

 

• Moervaartvallei (Wachtebeke, Moerbeke en Stekene): focus op kind-en 

gezinsvriendelijkheid 

 

• Grenspark Groot-Saeftinghe (Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren): focus op natuur 

 

Beide netwerken hebben grensoverschrijdend karakter. 

geïntegreerd en lokaal gedragen verhaal wordt. 



Project: luik 1 

Moervaartvallei 



Project: luik 1 

Grenspark Groot-Saefthinghe 



Project: luik 2 

Het project bestaat uit 5 luiken 

 

2. Belevings- en inspiratiegids. Een wandelgids gefocust op het grensverhaal: 

struikrovers, smokkelroutes, Staats-Spaanse linies en topnatuur op een kind-en 

gezinsvriendelijke manier. 

 



Project: luik 3 

Het project bestaat uit 5 luiken 

 

3. Randinfrastructuur en beleving: het realiseren van enkele belevingselementen die 

bovenstaand verhaal kracht moeten bijzetten. 

 

 



Project: luik 4 

Het project bestaat uit 5 luiken 

 

4. Promotioneel luik: een promotiecampagne die dit onbekend gebied in Vlaanderen op 

kaart zal zetten. 



Project: luik 5 

Het project bestaat uit 5 luiken 

 

5. Oprichten samenwerkingsverbanden: een groepsgevoel in beide regio’s creëren zodat 

het netwerk een geïntegreerd en lokaal gedragen verhaal wordt. 



Timing en verdere stappen 

 

 

1. Voorbereiding, schrijven project, opmaak theoretisch 

ontwerp 

2 mei 2016 20 juni 2016 

2. Plannen trajecten op het terrein, digitaal vastleggen, 

aankoop bewegwijzering 

1 maart 2019 1 december 

2019 

3. Aanbestedingen voorbereiden, knelpunten oplossen, 

plaatsing 

1 december 

2019 

1 juni 2020 

4. Commerciële achterbouw, maken wandelkaart en 

wandeluitgave naar breed publiek, lancering via 

persconferentie en wandelfeest 

1 maart 2020 1 juli 2020 

5. Communicatiecampagne 1 juli 2020 1 oktober 2020 

Einde van het project   31 december 

2020 

Einde financiële afhandeling van het project   1 juni 2021 



Toelichting trajectkeuze en voorwaarden 

 

 

  Criteria: 

 

• Kwaliteit primeert boven alles! 

• RECREATIEF netwerk, niet functioneel van A naar B 

• Minimum 40% onverhard 

• Maasgrootte 3 à 5 km, soms afwijkend afhankelijk van (on-)aantrekkelijkheid / 

(on-)veiligheid 

• Gefocust op zoekzones 

• Gefocust op landelijkheid, rust, stilte 

• Doelgroep: bovenlokale toeristen/recreanten 

• Doel: toerisme en economie aanzwengelen 

• Coherent en absoluut geheel 

• Enkel bovenlokale toeristische POI’s worden meegenomen 

• … 



Afstemmen knelpunten + verantwoordelijke 

organisaties 

ALGEMEEN: alle documenten komen op http://sector.tov.be/realisatie-

wandelnetwerken/ 

 Knelpunten 

 

• Lussen groter dan 5 km 

• Onaantrekkelijke trajecten op wandelvlak: verhard, druk verkeer, gevaarlijk 

• Onaantrekkelijke trajecten op LS vlak: bebouwing, industrie 

• Fysieke barrières: E34, Moervaart en steenwegen 

 

 

Stap 1: inventariseren en bepalen knelpunten 

Stap 2: voorstellen oplossingen 

Stap 3: bepalen prioriteiten en moeilijkheid: quick wins? 

Stap 4: lange termijnplan bepalen en doorgeven aan actoren 

 



Knelpunten stap 1: inventariseren en bepalen knelpunten 

 

OPMERKING: voorgelegde plannen zijn het theoretisch ontwerp zoals 
voorgelegd dd. Juni 2016  verouderd! 

Paars = mogelijke toekomstige realisaties (nieuwe trajecten i.k.v. 
inrichtingsplannen) 



Vervolgstappen en TO DO 

TO DO 

• Gemeentes, EGTS, Hulst, Provincie 
Zeeland, VVV (Rudi Geus): aanduiden 
van knelpunten op de ontwerpen, 
communicatie verloopt via Els, Els 
verzamelt alle info en stuurt door naar 
Frederik 

• Frederik/Els: vergadering vastleggen met 
andere gemeentes/actoren voor 
vastleggen knelpunten 

• Frederik/Els: opmaak plan van aanpak: 
verzamelen knelpunten + aanzet stap 2, 
3, 4 

• Indienen aanmeldingsformulier 
functietoekenning van wegen - WNW 
Waasland 

 

DUE DATE 

• Tegen 31/05/2018 
 
 
 
 
 

• Maart 
 
 

• Maart 
 
 

• Aanmelden ten laatste op 19/03/2018 
Indien ten laatste op 29/06/2018 

 


