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Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: wandelknooppunten in en rond Sint 
Niklaas 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Ine Somers; 

Bondige toelichting 
Ook deze zomer.wordt de app van de wandelknooppunten lustig gebruikt. Veel bewoners van 
Sint-Niklaas vragen zich uiteraard af waarom de streken rond het Waasland uitgebreid bedeeld 
worden met knooppunten en waarom dat in het Waasland nog steeds niet het geval is. 
Wordt daar aan gewerkt? Zullen die knooppunten binnen afzienbare tijd een feit zijn? Waarom 
gaat het bij ons zo traag vooruit om hier werk van te niaken? Wie is verantwoordelijk voor het 
plaatsen en het onderhoud van de bordjes? Kan toerisme Waasland hier iets toe bijdragen? 
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wandelknooppunten in en rond Sint-Niklaas

Geachte

Graag antwoorden we op uw vragen in verband met het wandelknooppuntennetwerk in en rond
Sint-Niktaas.

Wandetknooppuntnetwerken zijn, in tegenstelting tot fietsnetwerken, geen toeristisch-recreatief
product dat de bedoel.ing heeft een integraaL grondgebied te bedekken, maar stechts zorgvul.dig
geselecteerde zones die aan verschiil.ende criteria voldoen inzake bel.evingswaarde,
aantrekkel.ijkheid, vo[doende aanwezigheid van paden, wegeLs en trage wegen, een

evenwichtige verhouding van onverharde versus verharde paden en minimaLe of maximale
afstanden tussen de diverse knooppunten. Dit is bel.angrijk om te weten waarom er in bepaal.de
gebieden wel en in andere geen wandel.knooppuntnetwerken zijn.

ln Sint-Niktaas wordt het noordoosteLijk gebied van Sinaai om en rond de Fondatie van Boudelo
gevat door het in202L gereatiseerde wandetnetwerk Moervaartval.l.ei. ln het noordoosten van

het Waasl.and tigt het wandeLknooppuntennetwerk Grenspark Groot Saeftinghe. Maar in het
zuiden'van het Waasland ligt geen netwerk. Ook in de andere toeristische regio's zijn hele zones

nog niet voorzien van Wandetnetwerken. Het is dus niet zo dat Sint-Nikl.aas een uitzondering is.

"Wordt er aan gewerkt?"

Jazeker. Toerisme Sint-Nikl.aas heeft in mei 2022 aangedrongen op een verdere uitrol van het
wandelnetwerk Moervaartva[[ei op het grondgebied Sint-Nikl.aas, zodat minimaaI de

dorpskernen van Be[se[e, met het gehucht Puivetde, en Sinaai hier ook in vervat zouden worden.
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De coórdinatie en de realisatie van wandelknooppuntnetwerken berust bij Toerisme Oost-

Vtaanderen vzw voor wat het grondgebied van Sint-Niklaas en het Waastand betreft. Zoats de

hel.e arbeidsmarkt, kampt ook TOV vzw met bijzonder veel personeelsverloop. Veel.

personeetsleden combineren dus nu meerdere taken, waaronder de coórdinator van de

wandetnetwerken. Daarenboven gaat het personeeLsLid infrasiructuur, de heer Pierre Goffaux, in

december 2022 met pensioen. Momenteet loopt bdvendien een interne reorganisatietraject

binnen TOV vzw, dat mêer duidel,ijkheid zou moeten creëren tegen het jaareinde.

"Zu[[en die knooppunten binnen afzienbare tijd een feit zijn?"

TOV vzw werkt met een prioritisering van de tal.rijke aanvragen. Ook ïemse en Kruibeke bijv.,

waar helemaaI geen wandetknooppunten zijn,zijn bijvoorbeetd vragende partij in de

onmiddeLl.ijke omgeving van Sint-Nikl,aas voor de realisatie van een netwerk. Het is de

bedoeling hiervoor een studie of scan van die gebieden uit te voeren. Daaruit moet naast de

prioritisering ook bl.ijken waar de voorkeur naar toe gaat: dit kan een wandetnetwerk zijn, maar

ook een wandetgebied of een wandelroute.

"Waarom gaat het bij ons zo traag vooruit om hier werk van te maken?"

Het wandelknooppuntennetwerk (en de bijhorende signalisatie en kaart) werd gereatiseerd in

mei 2021. Het is de bedoeling, ook vanuit het oogpunt van ktantvriendelijkheid,

wandetnetwerken om de 4 jaar te vernieuwen, niet freqUenter. Het is dan ook niet zo dat er in

Sint-Nikl.aas een situatie is die maakt dat het wandelnetwerk hier uitzonderLijk traag wordt
vernieuwd of uitgebreid.

Sint-Niklaas staat bij Toerisme Oost-V[aanderen dan ook niet prioritair op de lijst voor een

herwerking .ln 2022 komen de Denderva[[ei en Molenbeekvaltei aan bod; in 2023 de Leiestreek

en in 2024 het Land van Rode, de Durmeval.l.eien de streek rond Gavere.ln2024 staatdan de

herwerking van het wandelknooppuntennetwerk Moervaartval.Lei gepLand en komt de vraag tot
uitbreiding van het gebied richting Sinaai en Belsele terug op de radar. Een routescan is

evenweI geen garantie op een (uitbreiding van) een wandelknooppuntennetwerk.

"Wie is verantwoordel.ijk voor het pl.aatsen en het onderhoud van de bordjes?"

Het ptaatsen en het onderhoud van de bordjes wordt toegewezen aan een speter binnen de

socia[e economie, gevestigd op het grondgebied waar ook het wande[- en/of

fietsknooppuntennetwerk is gel,egen, om de transportkosten te drukken. Dit gebeurt via

openbare aanbesteding. ln het verleden en minstens tot 2024 wordt deze opdracht voor het

Waasland uitgevoerd door Den Azalee vzw. De opdracht kan nadien tot 3 keer toe stilzwijgend

met één jaar worden verlengd.
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"Kan toerisme Waasland hier iets toe bijdragen?"

Het stadsbestuur kan haar vertegenwoordigers binnen toerisme WaasLand vragen om de verdere
uitrol van de wandel.knooppuntennetwerken in hetWaasland op de agenda te.ptaatsen, zodat
de regional.e toeristische vzw, waarin Toerisme Oost-Vl.aanderen vzw vertegenwoordigd is, de
vinger aan de pol.s houdt bij de verdere uitrol van de toeristisch-.recreatieve mogel.ijkheden in
Sint-Nikl.aas en de regio. Zoal.s gezegd leven er in andere gemeenten in het Waasland nog

vragen naar de realisatie van wandelknooppunten, die ook door de toeristische regionate
organisatie behartigd worden.

Hoogachtend

in opdracht

arik n Ballaer

adjunct-atgemeen directeur

lne Somers

schepen

Lieven Dehandschutter

burgemeester
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