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Ontdek het nieuwe speelbos in het park. Hier 
woont de eekhoorn met zijn vriendjes. 
Sint-Niklaas zet in op kindvriendelijkheid 
met 9100Speelstad

De Sint-Nicolaaskerk

In de volksmond ook wel ‘daa keirk’ genoemd. 
Gebouwd vanaf 1262. Deze kerk ligt aan 
de basis van onze stad. De kerk overleefde 
de Beeldenstorm in 1566 en een zware 
brand in 1690. De kerk is elke voormiddag 
publiek toegankelijk. Let vooral op de mooie 
glasramen binnenin.

Welkom De Sint-Nicolaaskerk
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Wist je dat de winkel sinds de opening 
in 1919 quasi onveranderd bleef?

Wist je dat elk zeeschip nog altijd kaarten 
aan boord heeft gebaseerd op de Mercatorprojectie. 
Zelfs de GPS-navigatie is hiervan afgeleid!

Wist je dat de Ridder Willem van Waelwyck deze 
burcht in 1550 liet optrekken en vernoemde naar 
zijn geliefde Walburgis? Meer info vind je aan 
het bord bij de uitgang.
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Wist je dat de Ridder Willem van Waelwyck deze 
burcht in 1550 liet optrekken en vernoemde naar 
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Vraag naar de Art Deco-wandeling in 
het toeristische kantoor en ontdek alle 
art deco-gebouwen doorheen de stad.  

Elk eerste weekend van september vinden hier de Vredefeesten 
plaats. Dan stijgen tot wel 60 heteluchtballonnen in de gekste 
vormen en kleuren op.

Deze wandeling is de ideale mix van 
architectuur, cultuur en natuur. Bewonder 
de prachtige huizen, ontspan in het 
stadspark en stap zeker eens binnen in 
één van de vele musea. De kerken zijn 
geopend in de voormiddag, hou daar 
rekening mee tijdens je wandeling. 
En vergeet niet een foto te nemen op 
de grootste markt van het land!

Vragen of opmerkingen?
Toerisme Sint-Niklaas
Grote Markt, Sint-Niklaas
toerisme@sint-niklaas.be
www.ontdeksintniklaas.be
03 778 35 00

Geniet elke donderdagochtend van 
een gratis orgelconcert in de kerk.

glasramen binnenin.

TIP!

TIP!

Het Castrohof

Een gezellig groen pleintje waar regelmatig 
evenementen worden georganiseerd. Het 
kasteeltje dat je hier ziet werd ooit het 
‘Exaerdekenshof’ genoemd, naar de stichter, Jan 
Van Exaerde, die het in 1626 liet optrekken in 
de Vlaamse renaissancestijl. De ideale plek voor 
een picknick of een leuk spelletje kubben.

De Wafelenbak

Wist je dat striptekenaar en ereburger Marc Sleen 
opgroeide en tekenles volgde in Sint-Niklaas? Op 
de muur herken je de traditionele wafelenbak, 
waarmee de strips steeds eindigen. Zijn strip ‘Het 
B-Gevaar’ gaat over de stad Sint-Niklaas. 

Het Woord

Gemaakt voor de wereldexpo 1958 door een 
Roemeens kunstenaar.  Later kreeg dit standbeeld 
een plekje op de markt als eerbetoon aan de Sint-
Niklase priester-dichter Anton Van Wilderode. 

De gravinnen

We maken de oversteek richting de Nieuwstraat. 
Maak onderweg kennis met de twee stichters 
van onze stad en markt, de zussen Margaretha 
en Johanna, die terugblikken op hun realisaties. 
Je vindt ze terug in een hedendaags kleedje op 
de houten esplanade. De perfecte plaats voor 
een selfi e! Wil je meer weten over de beelden in 
de stad? Met de brochure ‘Kunst in De Stad’ ontdek 
je ze allemaal! Verkrijgbaar bij de toeristische 
dienst.

De Broederschool 

Sint-Niklaas is een art deco-stad; doorheen 
de wandeling zal je enkele mooie gebouwen 
tegengekomen. Deze school, een juweeltje, werd 
ontworpen door vader August Waterschoot en 
zoon Leander in 1932. De binnenzijde van de 
school is nog indrukwekkender, maar niet altijd 
publiek toegankelijk.

De Grote Markt 

Hier staat u op de grootste markt van ons 
land. De markt strekt zich uit van aan het 
standbeeld ‘Het Woord’ tot aan de Onze-Lieve-
Vrouwkerk. De markt werd ons ooit geschonken 
door de gravin van Vlaanderen, Margaretha 
van Constantinopel, met de voorwaarde dat 
ze voor altijd onbebouwd en onverdeeld 
moest blijven. Met 3,19 ha aan oppervlakte is 
hier heel wat plaats voor evenementen. Elke 
donderdagochtend ‘voor den noenen’ vindt hier 
de wekelijkse markt plaats, en dit al sinds 1513! 
Toen zei men ’ sdonderdaghs. De markt is een 
ontmoetingsplaats geworden. De Grote Markt 
van Sint-Niklaas is één van de weinige plaatsen 
op de wereld waar luchtballonnen mogen 
opstijgen vanuit het centrum van de stad. 
Welkom in de ballonstad Sint-Niklaas!

Het Romain De Vidtspark

Welkom in het Romain De Vidtspark, genoemd 
naar een oud-burgemeester van de stad. 
Als je goed rondkijkt kom je hem misschien 
wel tegen. In dit park kan je tot rust komen, 
picknicken, wandelen en spelen. Loop hier 
gerust even rond en ontdek de Reynaertbank, 
enkele oorlogsmonumenten, prachtige vijvers 
en fonteinen waar hier en daar een verdwaalde 
eend rond waggelt. 

Sint-Nicolaasplein

Door de jeugd " 't plein" genoemd en door de 
oudere generatie ‘Achter daa keirk’. De vele 
horecazaken maken van dit plein een gezellige 
plek om te vertoeven in de zomer en de winter. 
In de zomer bruist het hier van de evenementen 
met wekelijks dans en zang. De vaste stek van 
jongeren om het weekend in te zetten. Vele 
Sint-Niklazenaren vonden hier ‘achter daa keirk’ 
hun eerste lief. 

Houtbriel

Dit plein werd genoemd naar het hout dat 
hier vroeger werd verhandeld. Het bestaat 
sinds de 16e eeuw en werd vroeger nog de 
Beestenmarkt, Varkensmarkt, Groentemarkt 
en Kardinaal Mercierplaats genoemd. Op het 
plein staat een arduinen oorlogsmonument 
voor de gesneuvelden van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Momenteel is het een gezellig 
pleintje met veel restaurants en cafeetjes. Sta 
zeker even stil bij de knappe gebouwen. 

Museumsite

In de Mercatortuin valt ook wat te beleven. Wat 
direct opvalt zijn de grote rode speelelementen. 
Verder zie je hier het indrukwekkende Huis 
Janssens. In 1907 verkocht aan de stad met als 
voorwaarde dat het een culturele bestemming 
zou krijgen. Sindsdien zetelt de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 
hier en wordt het volledig gerestaureerd. Naast 
dit huis vind je het Mercatormuseum, hét 
museum van de cartografi e. Gerard Mercator 
staat hier samen met zijn atlassen, globes en 
kaarten in de schijnwerpers. 

Achteraan het park kan je de doorsteek maken 
naar het SteM (het stedelijk museum). Hier vind 
je een permanente collectie over het ontstaan 
van de stad en de regio, het Brei-atelier en 
vaak boeiende tentoonstellingen. 
Een bezoekje waard!

Het Stadhuis

Het stadhuis van Sint-Niklaas, één van de meeste 
imposante bouwwerken op de Grote Markt, werd 
gebouwd in 1876 en geopend in 1878, nadat het 
vorige in vlammen opging. Tegen de belforttoren 
zie je de twee majestueuze trappen die toegang 
geven tot het stadhuis. De vier gebeeldhouwde 
zittende leeuwen omarmen het wapenschild 
van de stad. Stap gerust eens binnen en neem 
een kijkje! Links van het stadhuis zie je de 
patroonheilige Sint-Nicolaas, maar daarover 
later meer.

Drogisterij De Walvis en 
Wijn- en Likeurhuis De 
Clercq

Op het eerste kruispunt sta je tussen twee 
prachtige historische panden waar een charmant 
verhaal aan hangt. Rechts zie je de rode gevel 
van ‘De Walvis’, op het eerste zicht een winkel 
met historie. Zowel de winkelgevel als het hele 
interieur zijn beschermd. Eigenares Josephine 
Amand woonde hier op 93-jarige leeftijd nog 
altijd in het pand, maar verhuisde recent naar 
een rusthuis. 

Aan de overkant (links) zie je het wijn- en 
likeurhuis van de familie De Clercq, gekend 
in de hele regio. Leo De Clercq, een krasse 
tachtiger, baat deze zaak uit sinds 1954. 
Grootvader Alphonse De Clercq, die in 1880 met 
een drankenhandel begon in de nabijgelegen 
Walburgstraat, stelde architect Waterschoot aan 
in 1905 om dit handelspand te bouwen. Het 
hoekpand kwam op de plaats waar tot dan de 
17de-eeuwse herberg ‘Den Anker’ gevestigd was.

Parochiehuis, Cipierage, 
Postgebouw en het 
Landhuis

Vlak naast de kerk vind je vier knappe gebouwen 
op een rij. Met als eerste het Parochiehuis. Zoals 
de naam zegt was dit het oude stadhuis. Het 
wordt gekenmerkt door de patroonheilige 
Sint-Nicolaas bovenaan. Ontworpen in 
1663-1664 door Lucas Faydherbe. 

Rechts van dit gebouw vind je de Cipierage, de 
oude gevangenis van de stad. Neem een kijkje in 
het café beneden: hier verzamelden de cipiers 
van de stad. Kan jij alle wapenschilden op de 
gevel thuisbrengen?  

Verderop vind je nog het oude Postgebouw en 
het Landhuis. Het Landhuis werd ooit gebouwd 
als vergaderruimte voor de hoofdzetel van het 
Land Van Waas. Sinds kort waait er een nieuwe 
wind door dit historisch gebouw. 

De Kiosk en Kasteel 
Walburg

Wist je dat deze kiosk vroeger op de 
hoek van de Grote Markt stond? De plek 
bij uitstek voor familiekiekjes. Naast 
de kiosk zie je kasteel Walburg. Deze 
waterburcht heeft ooit nog dienst gedaan 
als textielfabriek en brouwerij. Een prachtig 
slot te midden van het groen. Hier kan je 
een gezellig glaasje drinken en een hapje 
eten in alle rust.  
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Regentieplein

Wat een gezellig pleintje! Dit klein groen parkje 
wordt omringd door mooie herenhuizen en fi jne 
horecazaken en was ooit het centrum van de 
toenmalige nieuwe Stationswijk. Het grote beeld 
in het midden van het plein is een monument voor 
majoor Benedikt Rolliers, één van de strijders van 
de revolutie van 1830. 

We kiezen voor de Prins Albertstraat. Art nouveau 
drukt duidelijk zijn stempel op deze straat. Niet dat 
je er naast kan kijken, maar let zeker eens op de 
nummers 47 , 45, 43 en 20 en laat je mond open 
vallen van verbazing.

Regentieplein
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Onze-Lieve-Vrouwkerk

De trots van Sint-Niklaas, gebouwd tussen 1841 
en 1844. Maar pas volledig afgewerkt in 1896 toen 
het vergulde Mariabeeld op de top werd geplaatst. 
De kerk is in de voormiddag open. Stap zeker eens 
binnen en ontdek het byzantijns geïnspireerde 
interieur met gotische elementen. Een niet 
alledaagse kerk! De fraaie muurschilderingen 
maken de kerk zeer bijzonder. Sinds 1973 is het 
dan ook een beschermd monument.

Sinterklaasbeeld

We wandelen rechts verder langs de zijbeuken 
van de kerk en het stadhuis. We eindigen bij 
onze goede vriend Sinterklaas. Nicolaas Van 
Myra, de patroonheilige van de stad, waarnaar 
Sint-Niklaas is vernoemd. Hij staat klaar om 
jullie uit te zwaaien, want we zijn gekomen aan 
het einde van deze wandeling. Zo zagen jullie 
enkele toppers van Sint-Niklaas. Ga gerust op 
zoek naar jullie favoriete plekje en geniet na van 
deze mooie stadsverkenning.

Grote Markt

Stadhuis

Sint-Nicolaaskerk

Oud Parochiehuis

Cipierage

Postgebouw

Landhuis

Gravinnen

Broederschool

Castrohof

Wafelenbak

Woord

Romain De Vidtspark

Kiosk

Kasteel Walburg

Sint-Nicolaasplein

Houtbriel

Drogisterij De Walvis

De Clercq - Wijn en Likeur

Huis Janssens

Mercatormuseum

SteM

Regentieplein

Pijp- en Tabaksmuseum

Casino / Casino park

Stationsstraat

Salons

Knappe gevels

Klooster van de zusters 
Jozefi enen

d'Academie Beeld

Stadsschouwburg

Collegekerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Sinterklaasbeeld

Museum

Parking

Toiletten

Treinstation

Op het einde van de straat 
op huis nummer 11a kan je 
plooibuggy’s en rolstoelen 
huren. Er is een openbaar 
mindervalide toilet en een 
verzorgingstafel aanwezig. Zo 
kan je winkelen in alle comfort.

Bezienswaardigheden
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De kerk wordt in de volksmond wel eens 
de nieuwe kerk of ‘Marja Vergult’ genoemd. 
Deze kerk werd opgericht na de Sint-Nicolaaskerk. 
De gouden Maria is wel 6 meter hoog, even hoog als 
de toegangspoort.

Onze-Lieve-Vrouwkerk
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Sinterklaasbeeld
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TIP!

Ankkerstraat Philippppus Neriddr.
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Klooster van de zusters 
Jozefi enen

Klooster van de zusters Jozefi enen
De indrukwekkende school grenst aan het 
voormalige klooster van de zusters Jozefi enen. 
De kloostergemeenschap werd in 1755 gesticht 
met de bedoeling arme weesmeisjes op te 
nemen en te onderwijzen in handwerk en 
spinnen. Let vooral op de prachtige architectuur.

Klooster van de zusters 
29

In het zijstraatje vind je ook het Pijp- en 
Tabaksmuseum: hier hebben ze ook de 
grootste sigaar ter wereld!

26
Stationsstraat

Welkom in de winkelstraat van Sint-Niklaas. In 
de verkeersvrije Stationsstraat vind je een ruim 
assortiment aan uiteenlopende handels- en 
horecazaken. Kijk ook zeker eens omhoog en 
spot de prachtige gevels van de oude huizen.

De Salons

Dit monumentaal neoclassicistisch herenhuis 
dat in 1928 gebouwd werd voor textielfabrikant 
Edmond Meert, is sinds 1984 in handen van de 
stad. Elk jaar wordt dit pand omgetoverd tot 
het Huis Van De Sint. Dan verblijft Sinterklaas 
hier gedurende drie weken. Je kan zijn keuken, 
badkamer, slaapkamer enz. bezoeken. 

Academie voor
schone kunsten en
Stadsschouwburg

In deze culturele straat ziet u enerzijds 
d'Academie Beeld en daarnaast de 
Stadsschouwburg. We bevinden ons momenteel 
in de Paul Snoekstraat, één van de bekendste 
dichters en prozaschrijvers van ons land en 
afkomstig uit Sint-Niklaas. Meer nog, een 
beetje verder komt u zijn leerkracht Anton Van 
Wilderode tegen. Ze ontmoetten elkaar op het 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie. 

Collegekerk

Naast Anton Van Wilderode ziet u de 
neoclassicistische gevel van Sint-Jozef-Klein-
Seminarie, ook wel ‘het college’ genoemd. 
Hieraan grenst de Sint-Antoniuskerk of ‘de 
collegekerk’ in sobere 17de eeuwse barok. 

Knappe gevels

Wandel je door de straat, kijk dan zeker ook eens 
omhoog! Veel van de panden hebben prachtige 
historische gevels. Met als absolute topper 
huisnummer 35. 

Het Casinopark

Dit vernieuwde park werd onder handen 
genomen door bloemsierkunstenaar Daniël 
Ost. Het park grenst aan Concertzaal De 
Casino. Bij de oprichting van Het Casino in 
1852 had deze société anonyme de musique et 
d’horticulture twee doelstellingen: muziek en 
horticultuur (tuinbouw, red.) bevorderen. Zowel 
muziek als tuinbouw kan hier tot op vandaag 
nog steeds groeien en bloeien. Daniël Ost 
transformeerde het park tot een lusttuin zoals in 
de beginperiode. 

 We wandelen verder door de winkelstraat.

Verkies je een rustige buurt? Sla dan 
 rechts af in de Casinostraat en wandel 
 langs d'Academie Beeld, Stadsschouwburg en 
 breng een bezoekje aan Anton Van Wilderode 
 naast de Collegekerk. We sluiten later terug 
 aan op de wandeling. 25
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