ROUTE 1
100 KM
WAASLAND

REINAERTROUTE
Het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde is een van de hoogtepunten uit onze literatuur. Het verhaal speelt zich af in het Waasland en een
deel van Zeeuws-Vlaanderen, en dat merk je aan de vele standbeelden en
rustbanken die naar de sluwe vos verwijzen.
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www.routen.be/toegankelijkheid

PUYENBROECK

Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke is een van de grootste
recreatiedomeinen van België. Op de verharde wegen is het heerlijk wandelen en fietsen. Het bezoekerscentrum is vlot toegankelijk, net als de
horeca en de sportfaciliteiten.
WWW.PUYENBROECK.BE
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HULST

Historisch vestingstadje op Nederlandse bodem, met goed bewaarde
wallen, grachten en bastions, gezellige winkelstraten en eindeloze vergezichten op het omliggende polderlandschap. Hulst noemt zichzelf de
Reynaertstad: heel wat straten en gebouwen werden naar het dierenepos
vernoemd.
TOERISME.HULSTVESTINGSTAD.NL
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DE POLDERS VAN KRUIBEKE

In Kruibeke ligt het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van
Vlaanderen. Je stapt er op vlakke paden door de unieke Scheldenatuur.
Ook de dorpskern van Bazel, met kasteel Wissekerke, is een bezoek
waard.
WWW.NATUURENBOS.BE/POLDERS-VAN-KRUIBEKE
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SINT-NIKLAAS

In de hoofdstad van het Waasland hou je halt aan het grootste marktplein
van Oost-Vlaanderen voor koffie met Reynaertgebak, een zoete lekkernij
met amandelen, ananas en Grand-Marnier. Rustig verpozen doe je aan
het strand van recreatiedomein De Ster, even buiten het centrum.
WWW.ONTDEKSINTNIKLAAS.BE
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MOLSBROEK

Het Europees Natuurreservaat Molsbroek aan de Durme in Lokeren is
een paradijs voor watervogels. Een geasfalteerde wandeldijk van 4,5 km
slingert zich door en langs elzenbroeken, rietvelden en sloten. Het bezoekerscentrum is moeilijk toegankelijk: vraag om assistentie.
WWW.VZWDURME.BE

EXTRA TOEGANKELIJKHEIDSINFO
VOS
PROEF

Zinnenprikkelend restaurant in de schaduw van het Molsbroek met seizoensgebonden streekkeuken zonder streken.
GROENSTRAAT 29, 9160 LOKEREN, 09 348 14 36, WWW.RESTAURANTVOS.BE

KASTEEL WALBURG

Sfeervol restaurant in het stadspark van Sint-Niklaas met drempelloze gebruiksruimte
en aangepast toilet.
WALBURGSTRAAT 35, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 344 20 40, WWW.WALBURG.BE
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STAPAF

• Toegankelijk openbaar sanitair en parkeerplaatsen kan je
vinden op de Grote Markt te Lokeren in het Provinciaal Domein
Puyenbroek
• Toegankelijke drink- en eetgelegenheden (soms met een
omwegje) kan je vinden via www.routen.be/toegankelijkheid
• Alle screeninginfo van stopplaatsen is te vinden op
toevla.vlaanderen.be

