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IN SINT-NIKLAAS

WANDELEN
LANGS TRAGE WEGEN

3 WANDELLUSSEN
4,5 KM | 6,5 KM | 9,5 KM
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7 REDENEN OM VOOR KORTE KETEN TE KIEZEN 

1. Je koopt verse en kwaliteitsvolle producten 
en brengt de volle, pure smaak van de 
seizoenen op je tafel

2. Je gebruikt minder verpakking en 
produceert dus minder afval

3. Je voedsel legt minder voedselkilometers af
4. Je weet wat je betaalt: een eerlijke prijs 

voor de boer of producent, zonder de kost 
voor de tussenhandel

5. Je steunt de lokale economie, want het 
voedsel komt uit eigen streek

6. Je bouwt een band op met de lokale boer / 
producent, die met veel passie teelt, kweekt 
en maakt

7. Je ondersteunt een duurzame en 
ecologische aanpak van landbouw waarbij de 
boer zijn productiemethode en aanbod zelf 
bepaalt

WAT IS ‘LEKKER LOKAAL’?

De Stad Sint-Niklaas en Regionaal Landschap 
Schelde-Durme ondersteunen initiatieven 
rond korte keten in Sint-Niklaas. In de 
brochure Lekker Lokaal stellen ze een 
twintigtal producenten uitvoerig aan je voor. 
Zo verneem je waar je in de buurt terecht 
kan voor kakelverse eieren, melk, groenten, 
vlees, fruit, ijsjes… De producenten van al 
dit lekkers staan vermeld op deze kaart! 

Je kan de brochure Lekker Lokaal 
gratis verkrijgen bij de Dienst Toerisme 
van Stad Sint-Niklaas of bij Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. 

MEER WETEN? 

Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be 

Informatie korte keten
www.rechtvanbijdeboer.be
www.weekvandekorteketen.be

WAT IS KORTE KETEN?

Korte keten betekent heel eenvoudig 
‘rechtstreeks bij de producent kopen’. En dat 
kan op heel wat verschillende manieren! In 
hoeve- of webwinkels bijvoorbeeld, maar 
ook op boerenmarkten, aan automaten of 
via groenteabonnementen, zelfpluktuinen, 
voedselteams of ‘buurderijen’. 

ZO VEELZIJDIG!

Waarom zijn ze zo geliefd voor een 
ontspannende wandeling, een fietstocht 
in de buurt, een avondlijk rondje met de 
hond, een tocht te paard of een jogsessie? 
Waarom houden verenigingen, sportclubs 
en jeugdbewegingen ervan om precies hier 
droppings, fiets- en zoektochten te organiseren? 
Omdat trage wegen je als het ware in het 
landschap zuigen. Omdat ze je verrassen 
met prachtige uitzichten, verscholen achter 
lintbebouwing of appartementen. Omdat 
ze in zoveel vormen bestaan, van kerk- en 
veldwegels over bos- en jaagbospaden tot 
doorsteekjes in wijken en stadscentra. Je vindt 
ze overal, ook in Sint-Niklaas! #ontspanning

Ben jij het drukke verkeer en de dichtgeslibde 
wegen ook zo moe? Weet dan dat trage 
wegen een heerlijk alternatief zijn! Ze zijn 
veilig en bieden vaak een korter traject naar 
werk, school, bushalte of buurtwinkel. Enkel 
landbouwers mogen er met gemotoriseerde 
voertuigen op om hun akkers en weiden te 
bereiken. Wil je je anders verplaatsen, denk 
dan zeker eens aan trage wegen. #mobiliteit

Stel je voor: lang voordat jij een trage weg 
aansneed, gebruikten je voorouders ze dagelijks 
om graan naar de molen te dragen, producten 
naar de markt te brengen, familieleden te 
bezoeken of een geliefkoosd café te bereiken. 
Trage wegen zijn levend cultureel erfgoed! 
Sommige trage wegen zijn oude trajecten van 
stoomtreinen of paden waarlangs arbeiders 
zwaarbeladen schepen voortsleepten. Trage 
wegen vormden bovendien niet toevallig het 
decor voor eeuwenoude processies en rituelen: 
ze passeren vaak langs klein erfgoed, zoals 
kapelletjes, veldkruisen of ongelukskruisen. Aan 
vele trage wegen hangen dan ook spannende 
verhalen of grappige anekdotes vast. #erfgoed

SAMEN STERK IN EEN NETWERK

Omdat gebruikers nog meer plezier beleven aan 
trage wegen als de wegjes een aaneensluitend 
netwerk vormen, besloot de Stad Sint-Niklaas 
de krachten te bundelen met Regionaal 
Landschap Schelde-Durme en de Provincie 
Oost-Vlaanderen. De Stad kan daarbij ook 
rekenen op de steun van Trage Wegen vzw en 
lokale verenigingen zoals De Raaklijn vzw. Met 
mooie resultaten! Zo hielpen vele vrijwilligers 
tussen 2012 en 2017 om de trage wegen van 
elke deelgemeente te inventariseren. De 
afgelopen jaren werden een aantal trage 
wegen heringericht of hersteld. Met deze 
tragewegenkaart kan jij meegenieten van al die 
ijver: je vindt er alle toegankelijke trage wegen 
in Sint-Niklaas en deelgemeentes Nieuwkerken-
Waas, Belsele en Sinaai op terug. Veel plezier! 

HEB JE DE SMAAK TE PAKKEN?

Naar aanleiding van de inventarisaties van de 
trage wegen kreeg elke deelgemeente van 
het stadsbestuur een eigen wandelbrochure 
cadeau. Alle routes leiden langs prachtige 
Wase landschappen met bolle akkers, 
knotbomenrijen en populieren, maar ook 
langs de meer verstedelijkte gebieden die 
een interessante ruimtelijke transformatie 
ondergingen. Het leverde dit fraaie kwartet op:

 • Wandelen en fietsen langs trage wegen  
in de Bezenkoek in Belsele: 
6 km / 7 km 

 • Het landschap vertelt.  
Stille getuigen in Nieuwkerken:  
5.5 / 7.5 km

 • Wandelen langs trage wegen in Sinaai: 
13.5 / 16.5 km

 • Wandelen langs trage wegen in Sint-Niklaas:  
4.5 km / 6.5 km / 9.5 km

Je kan de wandel- en fietsbrochures 
gratis verkrijgen bij de Dienst Toerisme 
van de Stad Sint-Niklaas of bij Regionaal 
Landschap Schelde-Durme.

 

MEER WETEN? 

Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be of info@rlsd.be

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Mobiliteit
www.oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit

Trage Wegen vzw
www.tragewegen.be

Let er even op langs hoeveel trage wegen je 
houtkanten, knotbomenrijen en bloemrijke 
bermen met zeldzame planten vindt. Mooi 
toch hoe ze zo de omgeving kleur geven! 
Maar er is meer, want precies deze plekjes 
bieden vogels, insecten en kleine zoogdieren 
een veilige thuishaven. Slingerend door het 
landschap zorgen trage wegen zo voor 
ecologische verbindingen tussen kleine en 
versnipperde natuurgebieden. Hierdoor kunnen 
tal van planten en dieren zich verspreiden 
over een veel groter gebied. #natuur

WIE – WAT – WAAR?

Op deze tragewegenkaart vind je dezelfde 
nummers terug als in de brochure Lekker 
Lokaal van de Stad Sint-Niklaas en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme. De plekjes waar 
je heerlijke streekproducten kan verkrijgen 
worden op de kaart weergegeven met een 
letter. Hieronder ontdek je welke producten 
je waar én wanneer kan verkrijgen.

KORTE KETEN-INITIATIEVEN

 Wase Asperges  Vlasbloemstraat 167, Nieuwkerken-Waas

 • dagverse asperges, aspergesoep en aardappelen
 • aspergeseizoen half apr-24 juni / ma-vr 14-19 u. / za 10-12 u. en 13-17 u. / zo 10-12 u.

 De Kolkstee  Kolkstraat 27, Sint-Niklaas 

 • kleinfruit, appelen, peren en aardappelen
 • fruitautomaat, winkel dagelijks 12.05-13 u. en 17-20.30 u, / 15/09 - 15/05 zo gesloten

 Hoeveproducten D’hooghe-Van Raemdonck 
 Boerderij De Roos  Turkyen 3, Nieuwkerken-Waas 

 • aardappelen, eieren, ajuin, aardbeien, blauwe bessen en ambachtelijk ijs 
 • in de automaten kan je dagelijks terecht van 7 tot 21 u.

 voor ijs of extra hulp kan je van ma tot za terecht van 9 tot 17 u.

 Pittig Fruit  Vrasenestraat 250, Sint-Niklaas 

 • appelen, peren, aardappelen, uien en vruchtensappen 
 • de fruitautomaat staat altijd paraat

 ‘s Hondshof  Kuildamstraat 12, Sint-Niklaas

 • verse melk en verwerkte producten zoals rijstpap, chocomousse,  
 vlaaien, artisanaal hoeve-ijs en platte kaas, boter, eieren en aardappelen 
 • ma-di-wo-vr 13.30-18 u. / za 8.30-18 u. / zo 9-12 u., aardappelautomaat

 Een stukje natuur - Sinaais hoevevlees  Cadzandstraat 14, Sinaai 

 • hoevevlees, dry-aged angus en hereford vlees 
 • vleespakketten bestellen via www.sinaais-hoevevlees.be, openingsuren op website

 Voedselteam Baensland  Freinetschool De Ark, Beneluxstraat 50, Sint-Niklaas 

 • lokale producten, fruit, vlees, charcuterie, zuivel, desembrood, honing,  
 gebak, confituur, roomijs, wijn, vegetarische bereidingen en Oxfam-producten 
 • vooraf inschrijven via www.voedselteam.be, afhalingen elke vr 16-17 u.

 Voedselteam Sint-Niklaas  Afhaalpunt, Driekoningenstraat 179/2, Sint-Niklaas

 • lokale producten, fruit, vlees, charcuterie, zuivel, desembrood, honing,  
 gebak, confituur, roomijs, wijn, vegetarische bereidingen en Oxfam-producten 
 • vooraf inschrijven via www.voedselteam.be, afhalingen elke vr 19-19.15 u.

 (later kan ook maar dan is er geen verantwoordelijke aanwezig)

 Buurderij Sint-Niklaas  Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas 

 • fruit, groenten, brood, vlees, kaas, hoeve-ijs, gerechtjes,  
 streekproducten, honing, ambachtelijk bier,… 
 • bestellen via www.boerenenburen.be, afhalingen elke do 17.30-18.30 u.

 Volkstuin Lindenstraat  Lindenstraat 98a, Sint-Niklaas

 • jouw eigen kweek? meer info via www.tuinhier.be

 Kleibeek  Potterstraat 30, Sint-Pauwels 

 • biologische groenten en kleinfruit 
 • vaste afhaalpunten in Sint-Niklaas en via de Buurderij, www.kleibeek.be

 De Groenen Boomgaard  Vrasenestraat 248, Sint-Niklaas 

 • appelen, peren, aardbeien uit de volle grond, aardappelen en vruchtensap 
 • ma-vr 9.30-19 u. / za 8.30-18 u.

 Land- en tuinbouwschool  Weverstraat 23, Sint-Niklaas 

 • seizoensgebonden groenten, fruit en aardappelen en zelf geperst fruitsap 
 • wo 9-12 u. / vr 9-12 u. en 13.30-15 u.

 Aardbeien Koen Meul  Arnhoutstraat 63, Sint-Niklaas 

 • aardbeien 
 • de fruitautomaat staat altijd paraat in de periode eind apr-nov

 Jomi-Bioserre  Driegaaienstraat 184, Sint-Niklaas 

 • seizoensgroenten, fruit en honing 
 • mei t.e.m. nov di-wo-do 10-17 u.

 Johan en Hilde Boon-Van Raemdonck  Smisstraat 84, Sint-Niklaas 

 • melkproducten, aardappelen, seizoensgebonden groenten en fruit, 
 honing, confituur en hoeve-ijs 
 • ma-di-wo-vr 8-18 u. / do 12.30-18 u.

 Neerkouter hoevevlees  Burrelstraat 82, Sint-Niklaas 

 • runds- en varkensvlees en zelfgemaakte bereidingen 
 • vr 9-17 u.

 ‘t Hoeveke  Arnhoutstraat 65, Sint-Niklaas 

 • verse melk, karnemelk, yoghurt en rijstpap 
 • ma-di-wo-vr 13.30-18 u. / za 8.30-18 u.
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STREEKPRODUCTEN

 Bie’s Vocaatje  Rode Kruisstraat 36, Sint-Niklaas 

advocaat 
 • na telefonische afspraak via 0477 05 95 17 

 Imker Hugo Schelfhout  Klokke Roelandlaan 6, Sinaai 

 • honing 
 • na telefonische afspraak via 03 772 58 35

 Release Tea  Prins Karelstraat 23, Sint-Niklaas 

 • biologische thee en tisanes 
 • proefmomenten en bestellen via de website www.release-tea.com

 Confiserie Thijs  Industriepark Noord 20, Sint-Niklaas 

 • artisanale snoep (nougatlollies)

 t Paenhuys  Nieuwkerkenstraat 202, Nieuwkerken 

 • ambachtelijk gebrouwen bieren 
 • verkooppunten op website www.tpaenhuys.be

 Likeuren Verhofstede  Vlasbloemstraat 166, Nieuwkerken 

 • likeur, jenever, brandy, kruidendranken en gin  
 • ma t.e.m. za 9-18 u.

 Brouwerij Boelens  Kerkstraat 7, Belsele 

 • ambachtelijk gebrouwen bieren 
 • di-wo-do-vr 13.30-18 u. / za 9-16 u.

 Balerdon  Houten Schoen 79, Sint-Niklaas 

 • artisanale pralines en chocolade  
 • wo-do-vr 10-17 u. / za 10-16 u.

 G. Bastin  Stationstraat 81, Sint-Niklaas 

 • ambachtelijke pralines 
 • ma-di-wo-vr 10-18 u. / do en za 9-18 u.

 Guylian  Europapark Oost 1, Sint-Niklaas 

 • zeevruchtenpralines en chocolade 
 • vr 11-18 u.

 Chocolatier Wauters  Ankerstraat 45, Sint-Niklaas 

 • ballonpralines, ambachtelijke chocolade, desserten 
 • di t.e.m. za 9-18 u.

 Donum Ignis  Leebrugstraat 55, Sinaai 

 • ambachtelijk gebrouwen bieren 
 • na telefonische afspraak 0485 70 76 91, wo 15-17 u. / za 10-12 u.

 Angelusvarken  Gentstraat 54, Belsele 

 • vleespakketten met varkensvlees 
 • vaste afhaalmomenten na bestelling online via www.angelusvarken.be

 De Witte Hoeve  Valk 39, Belsele 

 • dagverse seizoensgroenten, bakkerijproducten,  
 diverse verse kruiden en verwerkte kruiden 
 • ma t.e.m. vr 8-16.30 u.

 Chocolade-Atelier Vyverman  Begijnenstraat 41, Sint-Niklaas

 • ballonpralines, confiserie en marsepein, desserten 
 • di-wo-do-vr 9.30-12 u. en 13-18 u. / za 9.30-18 u.

 Van Poeck Delicatessen  Stationsstraat 38, Sint-Niklaas

 • koffie, thee en delicatessen 
 • di t.e.m. za 9-18 u.

 Patisserie Thierens  Kokkelbeekstraat 47-49, Sint-Niklaas 

 • reynaertgebak, brood en patisserie  
 • ma–wo-vr 6.30-12.30 u. en 13.30-18 u. / za 6.30-12.30 u. en 13.30-16.30 u. / zo 7-12.30 u.

 Patisserie De Cock  Lepelhoekstraat 2, Sint-Niklaas 

reynaertgebak, brood en patisserie 
 • ma-wo-do, za en zo 7-18 u.

 Patisserie Stefan  Raapstraat 55, Sint-Niklaas 

 • reynaertgebak, brood en patisserie 
 • di-wo-do-vr 7-18.30 u. / za 7-18 u. / zo 7-16 u.

 Bakkerij Royale  Parkstraat 27, Sint-Niklaas 

 • ballonspeculoos, brood en patisserie 
 • di-wo-do-vr 6.30-18 u. / za 7-18 u. / zo 7-13 u.

 Klaartjes Kaas  Hoogkamerstraat 22, Sint-Niklaas  

 • kaas en roomkaas 
 • verkooppunten via www.klaartjeskaas.be

 Cremerie Francois  Ankerstraat 34, Sint-Niklaas 

 • ambachtelijk ijs en ijstaarten 
 • ma-di en zo 12-22 u. / vr-za 12-23 u.

 t Honingbijtje  Kiemerstraat 152, Sint-Niklaas 

 • honing 
 • bestellen via www.honingbijtje.be

 Marc Nicque  Iepenstraat 92, Sint-Niklaas

 • honing 
 • na telefonische afspraak via 0476 50 99 92 

 Olivier Foubert  Kuildamstraat 47, Sint-Niklaas

 • honing 
 • na telefonische afspraak via 0476 31 99 64

HOE? VIA TRAGE WEGEN!

Op deze tragewegenkaart vind je alle 
toegankelijke trage wegen aangeduid in de 
kleur van dit vak. Wanneer bekend, staat 
ook de naam van de trage weg vermeld. 

SPRING OP JE FIETS EN ONTDEK WELK LOKAAL 
LEKKERS SINT-NIKLAAS JE TE BIEDEN HEEFT!

De drie uitgestippelde fietsroutes brengen 
je zoveel mogelijk langs aantrekkelijke en 
verkeersvrije trage wegen naar korte keten-
initiatieven en verkopers van streekproducten 
in Sint-Niklaas. De routes vertrekken alledrie 
vanop de Grote Markt van Sint-Niklaas, hét 
grootste marktplein van België en sinds 
eeuwen het commerciële hart van het Land 
van Waas. Je kan kiezen uit route A. in het 
centrum van Sint-Niklaas (15.4 km), route 
B. richting Nieuwkerken-Waas (16.5 km) en 
route C. richting Belsele en Sinaai (29.1 km).

ROUTE A - 15,4 KM
Centrum Sint-Niklaas

 • Je vertrekt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 
Met de rug naar het stadhuis neem je aan je 
linkerzijde de Stationsstraat, de belangrijkste 
winkelstraat van de stad. 

 • In de Stationsstraat passeer je  N Delicatessen 
Van Poeck  en  J Chocolade Bastin . Neem 
de tweede straat aan de rechterkant, de 
Regentiestraat. 

 • Aan de rotonde neem je de eerste afslag 
rechts, de Zamanstraat.

 • Na ongeveer 70 meter ga je links de 
Mercatortuin in. Hier kom je aan de 
museumsite van Sint-Niklaas: in het 
Mercatormuseum volg je het verhaal van 
de cartografie van de oudheid tot vandaag, 
in het STeM Zwijgershoek ontdek je de rijke 
geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland. 

 • Steek de Mercatortuin door zodat je uitkomt 
op de parking van Zwijgershoek. Steek deze 
parking rechtdoor over. Hou het STeM links van 
je en rij rechtdoor het steegje in.

 • Kies op het eind van de Zwijgershoek rechts 
en ga de Ankerstraat in. Hier merk je aan je 
linkerkant de imposante gebouwen van de 
psychiatrische inrichting Sint-Lucia, daterend uit 
de 19e eeuw, en de dreef met het 17e-eeuws 
poortgebouw van de dekenij Sint-Niklaas.

 • Volg de smalle Ankerstraat – opletten geblazen. 
Hier passeer je  L Chocolade Wauters  en  
 T Cremerie François . Vervolgens steek je het 
plein van de Houtbriel links over.

 • Ga de Sacramentstraat achter de Sint-
Nicolaaskerk in. Dit kleine broertje van de 
19e-eeuwse O.L.V. kerk is de oude parochiekerk 
van Sint-Niklaas en gaat terug tot de 13e 
eeuw. Op het eind ga je rechts, over het Sint-
Nicolaasplein.

 • Je komt terug op de Grote Markt. Wist je 
dat hier jaarlijks in het eerste weekend van 
september tientallen heteluchtballonnen 
opstijgen? Een indrukwekkend en kleurrijk 
schouwspel! Steek de Grote Markt dwars over 
richting de luifel aan de oversteekplaats. Je slaat 
er linksaf en houdt de cafés aan je rechterkant.

 • Aan de verkeerslichten ga je rechtdoor. 
Je passeert aan je rechterkant de 
Kokkelbeekstraat, waar zich aan het begin  
 O Bakkerij Thierens , verkoper van het 
Reynaertgebak, bevindt.

 • Volg de Parklaan tot aan de N70. Steek de 
rotonde recht over – opnieuw opletten 
geblazen! Blijf het fietspad volgen.

 • Langs het fietspad merk je de bordjes van 
de fietsknooppunten. Volg nummer 45 en 
vervolgens nummer 44. 

 • Aan de verkeerslichten steek je de straat via 
het zebrapad over. Je neemt de onverharde 
Georges Bruyninckxwegel, de toegangsweg 
tot bos Puitvoet. Het bos, met zijn speel- en 
kampeerruimte, ontwikkelt zich tot een groene 
long voor jong en oud. 

 • Volg de wegel dwars door het bos. Aan het 
eind buig je mee naar rechts, tussen de twee 
omheiningen in. Je komt in Industriepark West 
terecht.

 • Ga rechts en volg Industriepark West tot aan de 
Dendermondse Steenweg.

 • Sla de Dendermondse Steenweg rechts in en 
rijd een kleine 500 meter verder, waar je aan 
je linkerzijde de Burrelstraat neemt. 

 • Helemaal op het einde van de Burrelstraat 
bevindt zich  10 Neerkouter hoevevlees . Als je 
geluk hebt, zie je de koeien grazen in de weides!

 • Recht tegenover Neerkouter hoevevlees ga je 
de onverharde dreef in. Je buigt mee rechtsaf 
waardoor je in de Dommeldreef terecht komt.

 • Op het eind van de Dommeldreef sla je links 
Tereken in. Je hebt hier een mooi beeld op de 
witte kapel van O.L.V. van Halle. Na de bocht 
kies je onmiddellijk links, de Smisstraat. 

 • In de Smisstraat passeer je  
 9 de hoeve Boon-Van Raemdonck . Als je 
op een T-kruispunt komt, kies je rechts, de 
Driegaaienhoek.

 • Je steekt de N70 over, de Driegaaienstraat in.
 • Je neemt de eerste straat rechts, de 

Verzusteringslaan. Vervolgens kies je de eerste 
straat links, de Colmarstraat. 

 • Aan het T-kruispunt ga je links en dan 
onmiddellijk rechts, de Land van Waasstraat in. 
Hou het groene plein rechts van jou.

 • Neem op het eind de autovrije Sint-Annadreef. 
Dit steegje brengt je in de Driegaaienstraat, die 
je rechts inslaat.

 • Ga aan het kruispunt links, het Moleken in. Het 
Moleken gaat verder in de Valk. Hier bevindt 
zich  20 De Witte Hoeve .

 • Vlak na de Witte Hoeve sla je links de 
Arnhoutstraat in. Hier tref je na elkaar  
 11 ’t Hoeveke  en  7 Aardbeien Koen Meul . 

 • Ga op het eind van de Arnhoutstraat rechts het 
fietspad op. Ga onder de rotonde door en blijf 
het fietspad alsmaar rechtdoor volgen.

 • Aan de kruising met de fietssnelweg F4 ga je 
rechts, richting Sint-Niklaas.

 • Volg de fietssnelweg tot op het Westerplein. 
Daar rij je rechtdoor, via de Westerlaan.

 • Sla de eerste straat, de Plezantstraat, rechts in.
 • Volg de straat alsmaar rechtdoor tot je terug 

op je beginpunt, de Grote Markt van Sint-
Niklaas, komt. 

ROUTE B - 16,5 KM
Nieuwkerken-Waas

 • Je vertrekt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 
Met je gezicht naar het stadhuis en Onze-Lieve-
Vrouwkerk gericht neem je rechts van het 
stadhuis de Parkstraat om de Grote Markt te 
verlaten. 

 • Volg de Parkstraat, die overgaat in Onze-Lieve-
Vrouwplein.

 • Aan de rotonde houd je rechts aan, de 
Hofstraat in.

 • Volg de Hofstraat en ga aan de rotonde onder 
de spoorweg door.

 • Volg het fietspad kort mee naar rechts. Na 
de rotonde voor autoverkeer steek je de 
Driekoningenstraat over en ga je links het 
fietspad van de Driekoningenstraat op.

 • Volg de Driekoningenstraat en laat de 
Noordlaan, Herdersstraat en Slachthuisstraat 
rechts liggen. Je passeert  15  het afhaalpunt 
voor het  Voedselteam Sint-Niklaas .

 • Aan de verkeerlichten kies je rechts de 
Begijnenstraat. Vlakbij dit kruispunt vind je  
 P Bakkerij De Cock , waar je het 
Reynaertgebak kan verkrijgen en  
 M Chocolade-Atelier Vijverman . 

 • Je volgt de Begijnenstraat tot aan het drukke 
kruispunt. Hier is het opletten geblazen! Op het 
einde van de Begijnenstraat stap je af en steek 
je aan de verkeerslichten de Sparrenhofstraat 
over. Je kiest links Vijfstraten. Volg Vijfstraten 
over ongeveer 50 meter te voet tot aan de 
Iepenstraat. 

 • In de Iepenstraat houd je schuin links aan, de 
Olmenstraat / Godsschalkwegel in. 

 • Volg de smalle Godsschalkwegel rechtdoor. De 
wegel slingert door een mooi bolle akkergebied. 
Voel je dat je over een bolle akker rijdt? Even 
later gaat de Godschalkwegel terug over in een 
betonnen straat.

 • Op het T-kruispunt sla je rechtsaf, de 
Godsschalkstraat in. 

 • Neem de tweede straat links, de Geerstraat. 
 • Draai in de Geerstraat onmiddellijk links de 

Pieter Segherswegel in. Blijf deze bochtige weg, 
tussen de laagstamboomgaarden, aanhouden.

 • Wanneer je in de Zeveneekhoekstraat komt, ga 
je rechts. 

 • Kies in de eerste bocht rechts het Hazenpad 
(letterlijk).

 • Ga op het eind van het Hazenpad rechts, de 
Peperstraat in. 

 • Op het kruispunt Peperstraat – Turkyen vind je  
 3 Hoeveproducten d’Hooghe-Van Raemdonck 
Recht tegenover de hoeve steek je Turkyen 
over en ga je links de Pastorijstraat in. Volg de 
bocht naar rechts mee.

 • Aan de verkeerslichten met de 
Nieuwkerkenstraat en Gyselstraat ga je 
rechtdoor. 

 • Na ongeveer 500 meter neem je links de 
Kolkstraat. Aan je rechterkant tref je al snel  
 2 De Kolkstee .

 • Sla de eerste straat rechts in, de Kromstraat.
 • De Kromstraat brengt je in de Vrasenestraat, 

die je links inslaat. 
 • In de Vrasenestraat vind je twee korte-keten-

bedrijven:  5 De Groenen Boomgaard  en  
 4 Pittig Fruit . 

 • Ga tegenover Pittig Fruit rechts de 
Kriekelaarstraat in. 

 • Op het eind van de Kriekelaarstraat ga 
je rechts, de Vlasbloemstraat in. In de 
Vlasbloemstraat vind je achtereenvolgens  
 G Likeuren Verhofstede  en  1 Wase asperges . 
In de Vlasbloemstraat ontdek je nog restanten 
van het typische Wase landschap: bolle akkers, 
knotwilgen en hoge populierenrijen. Ook 
bemerk je de percelen waar de asperges 
groeien! 

 • Na ongeveer anderhalve kilometer in de 
Vlasbloemstraat ga je ter hoogte van de serres 
links de avontuurlijke Mispelaerwegel in. 

 • De Mispelaerwegel brengt je in de 
Kwakkelhoekstraat. Blijf deze straat schuin links 
volgen.

 • In de eerste bocht neem je rechts de 
Kruiswegel. Laat je niet misleiden door het 
bordje ‘private weg’, dat heeft enkel betrekking 
op de oprit. Als je goed oplet, ontdek je langs 
de Kruiswegel vroegere ‘hoekputten’: poelen in 
de hoek van een perceel waar ooit het vee zijn 
dorst kon lessen.

 • Na de Kruiswegel ga je rechts het Pietje 
Waaspad op, tot in de Nieuwkerkenstraat. 
Ga de Nieuwkerkenstraat kort rechts in, om 
onmiddellijk weer links het Schuttershof te 
kiezen – let goed op bij het oversteken van de 
Nieuwkerkenstraat. 

 • Het Schuttershof gaat verder in het Pietje 
Waaspad / fietssnelweg F4, die je terug vlot en 
veilig tot in Sint-Niklaas brengt.

 • Ga ongeveer 300 meter nadat je boven de 
tunnel van de Grote Heimelinkstraat reed, ter 
hoogte van het bufferbekken, links de spoorlijn 
onder. 

 • Ga onder de spoorweg onmiddellijk rechts. 
Volg de fietssnelweg F4 tot aan de Nieuwe 
Molenstraat.

 • Steek de Nieuwe Molenstraat over en sla 
vervolgens links in. Ga gaat direct rechts onder 
de spoorweg door en volg het fietspad naar 
rechts.

 • Steek aan het kruispunt met de verkeerslichten 
voor fietsers links de baan over – opletten 
geblazen. Ga na het oversteken rechts en volg 
het fietspad

 • Na de flauwe bocht naar links steek je de Singel 
over.

 • Ga rechts de Leopold II-laan in. Volg de Leopold 
II-laan tot op het Stationsplein. 

 • Steek het plein over naar de linkerhoek, de 
Stationsstraat in.

 • De Stationsstraat brengt je terug naar het 
vertrekpunt van deze tocht, de Grote Markt van 
Sint-Niklaas. 

ROUTE C - 29,1 KM
Belsele en Sinaai

 • Je vertrekt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 
Met je gezicht naar het stadhuis en Onze-Lieve-
Vrouwkerk gericht neem je rechts van het 
stadhuis de Parkstraat om de Grote Markt te 
verlaten.

 • Je volgt de Parkstraat, die overgaat in Onze-
Lieve-Vrouwplein.

 • Aan de rotonde houd je rechts aan, de 
Hofstraat in. Volg de Hofstraat en ga aan de 
rotonde onder de spoorweg door.

 • Volg het fietspad kort mee naar rechts. 
Onmiddellijk na de eerste handelszaak sla je 
linksaf, de Mechelen-Terneuzenwegel in. Deze 
wegel was ooit een spoorwegbedding! Nu vormt 
ze, na een kleine eeuw dienst als internationale 
verbinding voor goederen en voor personen 
tussen Mechelen en Terneuzen, een 11 km lang 
fiets- en wandelpad tussen Sint-Niklaas en De 
Klinge. 

 • Blijf de Mechelen-Terneuzenwegel volgen. Aan 
het kruispunt met de Kuildamstraat bevindt zich 
links  12 ’s Hondshof . 

 • Rijd rechtdoor tot aan de kruising van 
de Mechelen-Terneuzenwegel met de 
Spieveldstraat. Sla de Spieveldstraat links in. 

 • Wanneer je op een T-kruispunt komt, ga je 
links de Weynstraat in. 

 • Na ongeveer 1 km in de Weynstraat neem 
je rechts het betonnen tweesporenpad van 
de Braemstraat. Hier passeer je De Wilde 
Fruitbedrijf Aroma gelegen op grondgebied Sint-
Gillis, waar je in een automaat terecht kan voor 
appelen, peren en kersen tijdens het seizoen.

 • Aan de kruising met de Patershoek steek je 
recht over, de Warmenauwstraat in. Opletten 
geblazen aan dit drukke kruispunt!

 • De Warmenauwstraat volg je tot aan het 
kruispunt met de Gentstraat.

 • Sla de Gentstraat links in. Aan het kruispunt met 
de Marktstraat ga je rechtdoor. Na ongeveer 1 
km de Gentstraat te volgen vind je  
 19 Angelusvarken . Je rijdt tot aan het volgende 
kruispunt, waar je rechts de Groenstraat kiest.

 • Volg de Groenstraat tot vlak na een bocht 
naar links. Neem daar de Sinaaiwegel aan je 
rechterkant. Laat je niet misleiden door het 
uitzicht: het begin van de wegel ziet eruit als 
een oprit. 

 • Volg de bochtige Sinaaiwegel die overgaat 
in de Marinswegel. Hou aan het eind van de 
Marinswegel rechts aan en steek de Eikenlaan 
schuin rechts over. Neem het Puiveldewegelken. 
Ook hier is het even opletten voor enkele 
scherpe bochten. 

 • Ga aan het T-kruispunt linksaf, de Bosstraat in. 
 • Kies bij het kruispunt rechts en ga de Gouden 

Leeuwstraat in. Geniet hier van de gezonde 
boslucht!

 • Houd de Gouden Leeuwstraat aan. Aan de 
splitsing ga je rechtdoor, de Ransbeekstraat in.

 • Ga rechtdoor aan het kruispunt met de 
Puiveldestraat, de Helsvuurstraat in. 

 • Kies rechts aan het T-kruispunt met de 
Stenenmuurstraat.

 • Volg de Stenenmuurstraat tot aan de splitsing 
Cadzandstraat – Waterstraat. Daar ga je links, 
de Cadzandstraat in. Na ongeveer 1 km fietsen 
passeer je hier  
 13 Een stukje natuur - Sinaais hoevevlees .

 • Houd de Cadzandstraat aan. Na de scherpe 
bocht naar links neem je aan je linkerkant de 
Ettingstraat. Blijf de onverharde Ettingstraat 
volgen. Hoor je de wind ruisen door de hoge 
populieren? 

 • Ga op het eind van de Ettingsstraat naar rechts, 
de Neerstraat in.

 • Sla na ongeveer 500 meter fietsen linksaf, de 
smalle Bockwegel in. 

 • Via de Bockwegel passeer je langs het kerkhof 
van Sinaai. Je komt uit in de Edgard Tinelstraat, 
die je rechts ingaat. 

 • Vlak voor de kerk en het oude kerkhof van 
Sinaai neem je links de Dries. Dit grote plein 
met monumentale eik als vrijheidsboom is 
sinds eeuwen het decor van evenementen, 
feesten en markten. De Dries brengt je in de 
Vleeshouwerstraat. 

 • Onmiddellijk nadat je de Vleeshouwerstraat 
links bent ingereden, kies je rechts de 
Belselewegel langs de schoolgebouwen.

 • Houd de Belselewegel aan, langs de lokalen van 
de jeugdbewegingen. Aan de kruising met de 
Hooimanstraat ga je rechtdoor, het tweede deel 
van de Belselewegel in.

 • Volg de Belselewegel tot aan het kruispunt 
met de Houtakkerswegel. Kies rechts en ga de 
Houtakkerswegel in. Hier heb je prachtig zicht 
op het open landbouwgebied. Ontdek je in de 
verte de kerktoren van Sinaai? 

 • Aan het eind van de Houtakkerswegel ga je 
rechts in de Kouterstraat.

 • In de Kouterstraat laat je de Koutermolenstraat 
rechts liggen. Ongeveer 150 meter na de 
kruising met de Koutermolenstraat rijd je 
rechts de Kouterwegel in.

 • Volg de Kouterwegel, ook in de scherpe bocht 
naar rechts. 

 • Wanneer je in de Koutermolenstraat bent, 
ga je links. Bij het pleintje houd je de 
Koutermolenstraat rechts aan. 

 • Je kruist de spoorlijn Gent-Antwerpen. Aan het 
kruispunt met de Kleemstraat ga je rechtdoor 
in de Eindestraat. 

 • Houd de Eindestraat rechts aan, zo kom je in 
Belseledorp terecht.

 • Sla aan de kerk van Belsele linksaf, de Kerkstraat 
in. Hier vind je aan de rechterzijde  
 H Brouwerij Boelens . 

 • Ga net voor de spoorlijn Gent-Antwerpen 
rechts de fietssnelweg F4 richting Sint-Niklaas op.

 • Blijf de fietssnelweg volgen tot je onder de brug 
doorrijdt. Daar sla je onmiddellijk rechtsaf. 

 • Volg het fietspad onder de rotonde en houd 
links aan. Sla links af in de Arnhoutstraat. Hier 
vind je aan je rechterzijde  7 Aardbeien Koen 
Meul  en ernaast  11 ’t Hoeveke .

 • Op het eind van de Arnhoutstraat kies je rechts, 
de Valk in. Op de Valk bevindt zich aan je 
rechterkant  20 De Witte Hoeve .

 • Rij rechtdoor tot het Moleken en sla linksaf op 
Driegaaien. Kort daarna ga je de derde straat 
rechts, de Nieuwstraat in. Die brengt je terug 
naar het vertrekpunt, de Grote Markt van Sint-
Niklaas.
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HOU JE ONZE TRAGE WEGEN NETJES? Laat nergens 
zwerfvuil achter en hou honden aan de leiband. 

Dit is een realisatie van

de Stad Sint Niklaas, 

 Regionaal Landschap Schelde- 

Durme en de Provincie Oost- 

Vlaanderen.

1
Een overzicht van alle toegankelijke  

trage wegen in Sint-Niklaas

2
3 uitgestippelde fietsroutes

van 15,4 km - 16,5 km - 29,1 km
(vertrek en einde op de Grote Markt)

3
Tips om onderweg van  

de lekkerste producten uit 
Sint-Niklaas te genieten

Een ontspannende wandel-  

of fietstocht langs verkeersarme  

trage wegen in Stad Sint-Niklaas?

HET KAN!

SUGGESTIE?
Laat de wagen aan de kant  

en vul met plezier je fietsmand!
Een overzicht van alle toegankelijke  
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KORTE KETEN TRAGE WEGEN LEGENDE FIETSROUTES

DE MOOISTE WEG
NAAR DE KORTE KETEN

LANGS TRAGE WEGEN

TRAGEWEGENKAART SINT-NIKLAAS

COLOFON

DEZE KAART BIEDT JOU:



Trage weg

Route A. Centrum

Route B. Nieuwkerken-Waas

Route C. Belsele en Sinaai

Trage weg

Route A. Centrum

Route B. Nieuwkerken-Waas

Route C. Belsele en Sinaai

Grote Markt

Recreatiedomein De Ster

Romain De Vidtspark

Kijktoren Fondatie van Boudelo

Natuurgebied Fondatie van Boudelo

Stiltegebied Sinaai

Dries van Sinaai

Boskapel

Sinbad

Sportcentrum

Bos

Treinstation

Kerk

Museum

Korte keten-initiatief
     op de achterkant van deze kaart  
     vind je alle adressen en openingsuren

Streekproduct
     op de achterkant van deze kaart  
     vind je alle adressen en openingsuren
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