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Recap 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 een grensoverschrijdend karakter.

Een geïntegreerd en lokaal gedragen verhaal.



Recap 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.
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Recap project: luik 3

Het project bestaat uit 5 luiken

3. Randinfrastructuur en beleving:

Het realiseren van enkele belevingselementen die bovenstaand verhaal 

kracht moeten bijzetten.



Recap project: luik 4

Het project bestaat uit 5 luiken

4. Promotioneel luik:

Een promotiecampagne die dit onbekend gebied in Vlaanderen op de kaart 

zal zetten.



Recap 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.



04/2016: oproep 
impulsfonds

05/2016: 
vergaderingen 

vastleggen 
theoretisch 

ontwerp

06/2016: 

indiening dossier

03-04/2019: 
vergaderingen 

updaten ontwerp 

03-11/2019:

Bilaterale 
afstemming

02/2020:

Analysevergadering

Stand van zaken afstemming 
project



Toelichting definitief ontwerp wandelnetwerk GGS (verhard-onverhard)

118 km
24,5 km OV
20,81% OV



Toelichting trajectkeuze en voorwaarden

1. 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

❖ …



Toelichting criteriatoetsing wandelkwaliteit – landschappelijke kwaliteit



Toelichting aftoetsing Atlas der Buurtwegen en Kadastrale Percelen databank 



Toelichting vraag toestemming plaatsing 
bewegwijzering

Voor de plaatsing van de bewegwijzering is een toelating in de vorm van een CBS of 
soortgelijk benodigd.

De locatie van palen en borden kunt u op twee manieren raadplegen.

1. Via de shapefiles. Er is een shapefile voor de knooppunten, een voor de borden en een 
voor de trajecten. Deze kunt u inladen in uw GIS. Als u doorklikt op de link kunt u de foto’s 
raadplegen.

2. Voor mensen die minder bedreven zijn met GIS, is er ook een kmz-file. U kunt dit 
bestand openen in het gratis te downloaden programma ‘Google Earth’, daarna moet u 
simpelweg op de borden klikken om de info te zien, als u doorklikt op de link kunt u de 
foto’s raadplegen.

Opmerkingen, bij voorkeur met suggesties voor alternatieve plaatsing, kunt u steeds aan 
mij overmaken.



Toelichting vraag toestemming plaatsing 
bewegwijzering: KMZ

Omgeving Prosperdorp 
moet nog gebeuren



Toelichting vraag toestemming plaatsing 
bewegwijzering: KMZ



Toelichting vraag toestemming plaatsing 
bewegwijzering: KMZ

http://osyris.tov.be/fotos/wandelnetwerk/Mo
ervaartvallei/XXXXXX.jpg

XXXXXX = 6-digit ID-nummer bord

http://osyris.tov.be/fotos/wandelnetwerk/Moervaartvallei/XXXXXX.jpg
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Artikel infobladen gemeenten



Vervolgstappen wandelnetwerk

Wandelnetwerk Geschatte
datum
bestelling

Productieter
mijn (50
werkdagen)

Geschatte
datum
levering

Geschatte
datum start
plaatsing

Plaatsingster
mijn (±2
maanden)

Geschatte
datum eind
plaatsing

Controle Lancering

Moervaartvallei 14/01/2020 18/01/2020-
29/03/2020

30/03/2020 02/04/2020 02/04/2020 –
06/06/2020

06/06/2020 06/06/2020-
31/08/2020

09/2020

Grenspark
Groot-
Saefthinge

16/03/2020 20/03/2020 –
03/05/2020

06/05/2020 07/06/2020 07/06/2020 –
09/08/2020

09/08/2020 09/08/2020-
31/08/2020

09/2020



SVZ belevingselementen

Indiening dossier 2016 geen subsidies 
wegens restbedrag

Plan tot indienen voor LEADER begin 2019 
maar niet mogelijk wegens tijdsgebrek en te 
weinig inhoudelijke invulling

Finetuning concept belevingselementen: 
belevingsvol én functioneel

19/11/2019: aanmelding idee 
projectenfonds Interwaas, niet weerhouden

Voorjaar 2020: 2e oproep LEADER

“De insteek van deze belevingselementen is tweezijdig.
Bij de vastlegging van de trajecten voor de nieuwe
netwerken zijn we tot de conclusie gekomen dat er
aardig wat ‘missing links’ zijn. Het blijkt moeilijk om
sommige fysieke barrières over te steken met name de
rivieren/vaarten (Moervaart, Zuidlede, Stekense vaart,
…) en ook sommige kreken (Pereboomsgat, Sint-
Jacobsgat) enz.).

Daarnaast willen we deze ‘missing links’ in een
belevingsvol kleedje steken die alluderen op de aan de
locatie verbonden zijnde specifieke verhalen en
thematieken.

De combinatie van functionele en belevingsvolle
aspecten versterken zowel de fysieke verbinding ten
voordele van zowel toerisme, recreatie en zachte
mobiliteit, als de streekidentiteit van het Waasland
door het visualiseren van streekeigen verhaallijnen.

Het is specifiek de bedoeling om een selectie van
streekeigen verhaallijnen te maken, maar deze
moeten ook relevant zijn voor de toerist-recreant.
Daarenboven moeten zij ook passen in de
verhaallijnen zoals vastgelegd in zowel het strategisch
als marketingplan van Toerisme Waasland. De
thematiek en locatie van deze elementen wordt samen
uitgedacht met alle betrokken actoren: gemeentes,
landbouworganisaties, ANB, EGTS, enz.”



TO DO & DUE DATE

Taak Wie DD

Feedback toetsing 
openbaarheid

Wegbeheerders:
gemeenten, ANB,
NP, VZW Durme,
enz.

31 maart 2020

CBS Akkoord 
trajecten

Wegbeheerders:
gemeenten, ANB,
NP, VZW Durme,
enz.

31 maart 2020

CBS Toelating 
plaatsing 
bewegwijzering 

Wegbeheerders:
gemeenten, ANB,
NP, VZW Durme,
enz.

15 april 2020

Locaties
belevingselementen

Iedereen 15 maart 2020

Artikel gemeentelijke 
infobladen

gemeenten 1 april 2020

Alle info op: https://sector.tov.be/realisatie-wandelnetwerken/

https://sector.tov.be/realisatie-wandelnetwerken/


Vragen & Varia



Thanks for coming!


