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Beste fietser, 
 
Welkom in het Waasland. 
 

Eens denderden de stoomtreinen vanuit (Mechelen) – Sint-Niklaas tot in Terneuzen. Het stuk tussen 
Sint-Niklaas en Hulst is nu een heuse fietsOstrade die Sint-Niklaas een vlotte fietsverbinding geeft 
tot Zeeuws Vlaanderen. Het fietspad loopt kaarsrecht door het groene landschap en vormt een 
gedroomde fietsroute over een oude spoorwegbedding waarover dagelijks tot meer dan 3000 
fietsers fietsen. 150 jaar geleden op 27 augustus 1871 werd de lijn Mechelen - Terneuzen 
feestelijk ingereden! De reguliere dienst startte met 5 treinen tussen Mechelen en Sint-Niklaas en 
3 treinen tussen Sint-Niklaas-Hulst-Terneuzen. De laatste reizigerstrein tussen Sint-Niklaas en 
Hulst reed in mei 1952 en de laatste goederentrein in 1975. In De Klinge stond het grensstation en 
in Hulst vinden we nog steeds een Stationsplein. Zonder treinen weliswaar! 

 
We vertrekken vanaf het station waar er voor € 9 een fiets kan gehuurd worden. 
(https://denazalee.be/fietsen/fietsverhuur/ ) 
 
We hebben voor je een fietszoektocht samengesteld met 10 vragen. De afstand bedraagt 
ongeveer 43 km. Deze tocht is gemakkelijk te volgen via het fietsroutenetwerk Waasland. 
 
Als de corona-maatregelen het toelaten zijn er twee mogelijke drankgelegenheden: 

• Na ongeveer 11 km - Spoorcafé 

• Na ongeveer 29 km – Ijshoeve 

De antwoordformulieren kunnen uiterlijk tot en met maandag 21 juni 2021 via e-mail 
doorgestuurd worden naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be  
 
Gelieve per antwoordformulier €5 (vtbKultuur-lid)/€7 (niet-lid) te storten op rekeningnummer 
BE61-7512-0036-0917 van vtbKultuur Oost-Vlaanderen met de vermelding van “Fiets-St.Nik – je 
naam of vtbKultuur lidnr”. Pas dan is je deelname geldig.  
 
Wat valt er  te winnen? Een waardevolle mand streekproducten en enkele kleinere, maar 
overheerlijke prijzen door ondersteuning van EROV en vtbKultuur. Winnaars zullen telefonisch of 
per mail gecontacteerd worden. 
 
Heb je het antwoordformulier liever in een brievenbus te deponeren of op te sturen? Dit kan op het volgend adres: 
vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi.    

 
Veel fietsplezier en succes!!! 
 
Team vtbKultuur “Provinciale Stuurgroep Oost-Vlaanderen” i.s.m. met vtbKultuur Sint-Niklaas 
 
 
 

https://denazalee.be/fietsen/fietsverhuur/
mailto:oost-vlaanderen@vtbKultuur.be
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Wegbeschrijving 
 
Vraag 1: 
In welke stad was de directie van de spoorwegmaatschappij Mechelen, Sint-Niklaas, Hulst, 
Terneuzen gevestigd?  
 
Met de rug tegen het station (Vraag 1) rijdt U naar rechts langs de spoorweg tot het eerste rond 
punt. U rijdt onder de spoorweg door en steekt de drukke Driekoningenstraat over. 50 meter 
verder in de richting van het tweede rondpunt en de spoorweglaan vindt U een geasfalteerd pad 
(Vragen 2 en 3) waarover de stoomtreinen naar Hulst en Terneuzen 3 maal per dag heen en weer 
denderden. Dit is het beginpunt van onze fietsroute.  
 
Vraag 2: 
Wat is de officiële benaming van de fietssnelweg (fietsOstrade) tussen Sint-Niklaas en De Klinge?  
 
Vraag 3: 
Op het grondgebied van Sint-Niklaas kreeg het fietspad een nieuwe laag asfalt. Wanneer werd 
deze vernieuwing doorgevoerd?  
  
  
  
  
 
  
  
 

U volgt de bocht maar dan gaat het kaarsrecht door de velden! Op het grondgebied van Sint-
Niklaas hebt U net zoals de trein voorrang bij het oversteken van de verkeerswegen. Daarna is 
koning auto terug de baas. Let dus op bij het oversteken!! 
U rijdt nu naar het knooppunt 83 en bij de eerste straat die U dwarst ziet U rechts in de 
kazernestraat een monumentale poort: de ingang van de ter ziele gegane fabriek Nobels 
Peelman. 
 

Omstreeks 1853 richtte Louis Nobels een bouwsmederij op te Sint-Niklaas. Het bedrijf floreerde en moest al 
spoedig uitwijken naar ruimere ateliers. In 1914 voegde Jean Nobels een kunstsmederij toe aan een smederij 
en ijzerhandel. Het succes van het metaalbedrijf was zo groot dat het na de Eerste Wereldoorlog opnieuw 
verhuisde en onder leiding van Jean-Baptiste Nobels, zoon van Ludovicus, in 1923 werd omgevormd tot een 
naamloze vennootschap. 
 
Het bedrijf Nobels-Peelman was na de Tweede Wereldoorlog één van de meest toonaangevende 
metaalconstructiebedrijven in België. In onderaanneming van Fabrimetal werkte het onder meer mee aan de 
constructie van het Atomium (centrale mast en de centrale en bovenste bol). Verder was Nobels-Peelman in 
eigen land ook betrokken bij de constructie van de noodbrug tussen de Italiëlei en de Frankrijklei te Antwerpen 
(1952), een elektronische torenkraan op de Scheepswerf van Boel (1957), de haveninfrastructuur in 
Zeebrugge, het viaduct van Vilvoorde (1974-1978) en het dak van het Sportpaleis in Antwerpen. 
 
Ook internationaal genoot het bedrijf Nobels-Peelman de nodige faam: in het buitenland staan onder meer 
metalen zweefbruggen in Teheran, viaducten in Irak, noodwoningen in Algerije en bedrijfsgebouwen in 
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Belgisch Congo op conto van dit Waase metaalbedrijf. 
 
In 1977 werden de verschillende bedrijfsactiviteiten overgeheveld naar 
dochterondernemingen die overkoepeld werden door de nv Nobels Group : Nobels-Peelman (studie, fabricage 
en montage van metaalconstructies), Nobels-Peelman International (algemene onderneming en overzeese 
metaalconstructies), Vianobel (fabricage en montage van metaalconstructies in Venezuela), Nobels-Kline 
(bruggenbouw in de Verenigde Staten), Nobels-Hubert (waterzuivering), Portal (beglazing zonder mastiek) en 
Soberi (algemene onderneming). Eind jaren 1970 waren er ongeveer 1000 personen tewerkgesteld. In 1980 
raakte het bedrijf ernstig in de problemen. Een aantal onvoorzichtige investeringen liepen fout af en het 
bedrijf maakte fors verlies. 
 
Begin 1982 kwam de eerste paniekreactie. Onder impuls van de Generale Bank kwam er in maart 1982 een 
nieuwe directie. Op 9 juni van hetzelfde jaar verbond de Vlaamse Regering zich ertoe een reddingsoperatie te 
realiseren. Het duurde echter tot eind 1982 vooraleer de Vlaamse Regering haar reddingsplan kon 
concretiseren. Maar alle hulp kwam te laat. Het bedrijf kon onmogelijk nog het hoofd boven water houden en 
ging medio 1983 in vereffening. 

 
Wat verder rechts ziet U één van grootste moskeeën van België: de moskee El Houda (Vraag 4).  
 
Vraag 4: 
Bij het begin van onze fietstocht rijden we voorbij de nieuwe moskee El Houda? Voor welke 
moslims werd deze moskee gebouwd?  
 

De Antwerpse architect Fouad El Idrissi maakte het ontwerp voor dit een majestueus gebouw met een koepel 
van 11,50 meter hoog en een toren van 12,80 meter. In Sint-Niklaas wonen er ongeveer een 10.000 moslims. 
De eerste gastarbeiders kwamen vooral uit Turkije en Marokko. Ook heel wat Syrische vluchtelingen werden in 
Sint-Niklaas verwelkomd. 
Nog wat verder rechts zien we de nieuwe Clement-wijk. In deze verkeersluwe wijk worden energiezuinige 
woningen gebouwd. Kleine landschapselementen zoals grachten, poelen en knotwilgen verbinden de wijk met 
het omliggende landschap. 

 
We rijden verder naar het knooppunt 82. Links zien we het dorp Sint Pauwels en de trein had hier 
ook een haltepunt. 
Tussen de knooppunten 82 en 81 ligt Sint-Gillis-Waas en aan de stationsstraat lag het voormalige 
station. Hier is een toerismekantoor en een café gevestigd in het gemeenschapscentrum De route. 
 
  
  
  
  
  
  
 
We rijden onder de expressweg E34 door - richting knooppunt 80. Ook hier stopte de trein in de 
halte “'t Kalf” (Vraag 5) stopte de trein.  
 
Vraag 5: 
Hoeveel treinen stopten er per dag bij de opening van de lijn in de halte ‘t Kalf?  
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Aan de linkerzijde ligt het stropersbos (Vraag 6), met zijn Gallowaykoeien en koninkpaarden en 
restanten van de spaanse verdedigingslinie uit 1700, waar U prachtig kan wandelen.  
 
Vraag 6: 
Hoe heette in het Middelnederlandse epos het dierenbos van Reynaert?  
 
Zo komen we aan het voormalige grensstation van De Klinge. De oude statie uit 1902, een oude 
treinwagon uit 1940, een oude stoomlocomotief "type Cockerill" zijn er te bewonderen. Het 
monument "Dodendraad" herinnert ons aan de periode van de 1ste Wereldoorlog toen de grens 
hermetisch was afgesloten met elektrische schrikdraad. Op de site www.klingspoor.be vindt U wat 
meer info.  
 
Hier kan u wat nuttigen in het spoorcafé. 
  
  
 
  
  
  
  
 
Zo steken we de grens over en rijden rechtdoor naar het knooppunt 50 en wat verder komen we 
in Hulst. Ook hier valt er heel wat te beleven. We komen zo uit aan het Politiekantoor 
(rechtsgelegen) en slaan linksaf (knooppunt 52) om dan rechtsaf te buigen (knooppunt 49).  
  
  
  
  
  
  
  
Onder de Gentpoort (Vragen 7 en 8) door komen we in deze versterkte stad. Ook hier vinden we 
een Stationsstraat naast het oude station terug dat er nu wat verweesd bij ligt. 
 
Vraag 7: 
In Hulst rijden we onder de in 1780 gebouwde Gentse Poort door. Wat was de vroegere naam van 
deze poort?  
  
Vraag 8:  
De Gentse Poort is onderdeel van de tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegde 8 tot 10 meter 
hoge stadswal van Hulst. Nu heeft Hulst nog drie stadspoorten.  Hoeveel stadspoorten waren er 
oorspronkelijk in dit vestingstadje?  
 
 
 

http://www.klingspoor.be/
http://www.klingspoor.be/
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Spring even binnen in het VVV-kantoor (Steenstraat 37 Hulst) en ontdek dit mooie stadje.  
Voor de terugrit rijden we onder de Gentpoort door terug naar de knooppunten 52 en 50 maar 
nemen dan richting knooppunt 51 om daarna richting knooppunt 73 en 53 te rijden. Je steekt 
onderweg de grens over en rijdt langs polders, dijken, kreken en beken. We volgen het bordje naar 
het knooppunt 75.  Wat verderop richting knooppunt 74 rijdt U over de verbindingsstraat (Vraag 
9). 
 
Vraag 9:  
Tussen de knooppunten 75 en 74 staat in het landschap een beeld met een menselijke figuur en 
drie vossen. Het beeld bevindt zich aan de kruising van de Groenendam en de Verbindingsstraat. 
Het verwijst naar het dierenepos Van den vos Reynaerde. Wie heeft dit kunstwerk vervaardigd?   
 
 
   
  
  
  
  
  
Rechts ziet U een boerderij met een parking. Hier kan U even verpozen in een ijshoeve 
(www.ijshoevedeboey.be): een boerderij met een ijssalon met ambachtelijk ijs uit de weidse 
polders van Sint-Gillis-Waas. 
 
Langs de Loeverbeek rijden we naar het knooppunt 81. Indien we hier rechtdoor zouden rijden 
komen we op het spoorwegtracé van de lijn naar Moerbeke die vanuit het station Sint-Gillis-Waas 
vertrok. Op deze lijn reden  heel wat "bietentreinen" om de suikerfabriek in Moerbeke te 
bevoorraden. Maar we draaien hier linksaf en zo komen we terug op het oude spoorwegtracé van 
Hulst naar Sint-Niklaas. Via de knooppunten 82, 83 en 36 komen we terug aan het station van Sint-
Niklaas (Vraag 10). 
 
Vraag 10: 
Was de stoomlocomotief “Pays de Waes” of “Pietje Waas” een stoomlocomotief die reed tussen 
Mechelen, Sint-Niklaas, Hulst en Terneuzen?  
 
Je hebt het eindpunt bereikt. Hopelijk heb je ervan genoten. Veel succes met het invullen van het 
antwoordformulier.  

 

Gesponsord door 

    

http://www.ijshoevedeboey.be/
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ANTWOORDformulier: Langs de oude spoorweglijn van Sint-Niklaas naar Hulst 
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon- of gsm-nummer: ………………………………………… 

vtbKultuur-lidnummer: ……………………………………………… 

vtbKultuur-afdeling: ………………………………………………………………………………………… 

Vraag 1:  

Vraag 2:  

Vraag 3:  

Vraag 4:  

Vraag 5:  

Vraag 6:  

Vraag 7:  

Vraag 8:  

Vraag 9:  

Vraag 10:  

Schiftingsvraag :  

Maak de som van de lottogetallen (reservegetal inbegrepen) van de lottotrekking op zaterdag 26 

juni 2021.  

Antwoord op schiftingsvraag:     

 

 


