
© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt 11 routes toegankelijker voor mensen
met een beperking: “Omdat iedereen recht heeft op vakantie op maat”

© ies

LOKEREN / SINT-NIKLAAS - Toerisme Oost-Vlaanderen investeerde het laatste jaar sterk in
toegankelijke routes voor mensen met een beperking. Het resultaat is de lancering van 11
routes langs tussenstops met aangepaste infrastructuur. Ook en vooral in het Waasland.
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Ongeveer 900.000 Vlamingen hebben een beperking en ook specifieke noden wanneer ze een
uitstap maken, maar eigenlijk gaat het over veel meer mensen, want ook de partner, kinderen, of
vrienden tellen mee. Mensen met een beperking reizen namelijk zelden alleen. “Voor heel wat
mensen met specifieke noden is een uitstapje maken dan ook niet zo evident”, zegt gedeputeerde
en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert (CD&V). “Daarom lanceren we bij de
start van de zomer drie fietsroutes, vier wandelroutes en ook vier autoroutes langs toplocaties in
Oost-Vlaanderen. Die zijn allemaal grondig nagekeken om te zien of ze voldoen aan de noden van

Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het je gratis aan. Zo kan je
kennismaken met het Nieuwsblad.



mensen met een beperking. Ook de tussenstops op de trajecten, zoals cafés of restaurants, werden
bezocht, gecontroleerd en gevalideerd.”

Waasland

In het Waasland werden twee wandelroutes aangepast: de ‘Molsbroek-Buylaersroute’ (11 km) die
start op de Markt in Lokeren en de ‘Donkmeer wandelroute’ (5 km) die start aan de Donklaan 90 in
Berlare. Wie er liever met de wagen op uit trekt kan kiezen voor de ‘Reinaertroute’ (160 km) die
start vanuit Sint-Niklaas (Markt), Lokeren (Markt/Prinses Josephine Charlottepark), Lochristi (Dorp
Oost) en Rupelmonde (centrum/Kloosterstraat). De fietstochten bevinden zich in het Meetjesland
en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Aangepaste fietsen

“We zorgen er bovendien ook voor dat op onze toegankelijke fietsroutes ontleenpunten met
aangepaste fietsen zijn, of dat men op zijn minst weet waar men deze fietsen kan ontlenen. En tot
slot hebben we ook zeventien laagdrempelige reisbemiddelingskantoren – de zogenaamde Rap op
Stap-kantoren met een plus – die het aanbod van toegankelijke daguitstappen, vakantieplaatsen en
evenementen bundelen.”

Een overzicht van de elf toegankelijke fiets-, wandel- en autoroutes vind je op de website van
Toerisme Oost-Vlaanderen, via www.routen.be/toegankelijkheid
(http://www.routen.be/toegankelijkheid). Een overzicht van alle Rap op Stap-locaties vind je op de
website van Rap op Stap.
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