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Ontdek het waasland 
Combineer de afhaling bij EPDMshop met 
een leuke uitstap! Gratis parking! 
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Stekense Vaart en Moervaart 
 

Als de tijd vergeet verder te tikken, hoef je niet noodzakelijk naar de uurwerkboer te rennen voor 

een nieuw horloge. Het is ook gewoon mogelijk dat je de twee mooiste vaarten van het land hebt 

ontdekt.  

Kronkelende, wonkelende watervaart 

In het Waasland kronkelen de Moervaart en de Stekense Vaart zich een weg doorheen grasgroene 

velden en langs beeldschone dorpjes. De fiets- en wandelpaden op de oever halen de angel van 

stress en drukte met een welgemikte ingreep uit het dagelijkse leven.  

Terwijl jij wandelt, kuiert, luiert en trapt met een rivierbriesje op je voorhoofd. Je moet geen 

peperdure sauna boeken om eventjes de spierspanning te laten verdwijnen. De twee verrassende 

vaarten verkennen is méér dan genoeg – en bakken goedkoper. 

https://www.waasland.be/stekense-vaart-en-moervaart 
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Eigenwijs en eigentijds: Verbeke Foundation 
 

De Verbeke Foundation is een plek waar cultuur, natuur en ecologie samenkomen. Met zijn 12 

hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de 

grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. Het eigentijdse museum toont 

kunstwerken uit eigen collectie maar organiseert ook tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse 

kunst. Er wordt zelfs gewerkt terwijl u kijkt, dus het kan ook gebeuren dat u daardoor een blik achter 

de schermen krijgt. Wist u dat u zelfs een overnachting kan boeken in één van de kunstwerken? 

https://www.waasland.be/verbeke-foundation 

 

 

 

 

https://www.waasland.be/verbeke-foundation


 

4 EPDMshop | 0475.75.46.05 | Vennestraat 2, 9190 Stekene | info@epdmshop.be 

Fietsen in Wase stilte 
 

Zalig zoeven langs stille wegen, waar je de vogels nog écht in surround sound hoort fluiten – zonder 

vervelend gebrom, gekling of gedoe van de denderende vooruitgangstrein. Fietsen over heerlijke 

reepjes asfalt, die opgeslokt worden door het groene landschap dat zich ver voor je uitstrekt. Halt 

houden aan pittoreske bezienswaardigheden waar je anders misschien niet naar omkijkt, maar die 

zich nu in al hun schoonheid voor je ontplooien…  

De Wase Stilteroute is er eentje voor de boekjes. Een fietstocht die je gewillig op repeat zou zetten. 

En waar je nog wekenlang van nageniet, totáál ontspannen. Klaar voor de trip? Wacht è beke… 

https://www.waasland.be/fietsen-wase-stilte 

 

  

 

   

https://www.waasland.be/fietsen-wase-stilte


 

5 EPDMshop | 0475.75.46.05 | Vennestraat 2, 9190 Stekene | info@epdmshop.be 

Wandelen langs het water in de vallei van de Moervaart 
 

Wie langs de Moervaart fietst of provinciaal domein Puyenbroeck bezoekt, verwondert zich 

over het weidse landschap. Met vergezichten over de polders, uitgestrekte waterplassen en 

strakke bomenrijen. 

De Moervaartvallei is een prachtig open ruimtegebied dat zich uitstrekt van Stekene tot Gent. 

Het is Europees beschermd Natura 2000-gebied. Rust, stilte en ruimte overheersen hier. Wij 

selecteerden enkele plekken langs het water in dit natuurgebied, voor een actief uitje. 

Ontsnap aan het dagelijkse drukke leven en laad hier je batterij weer op! 

https://www.waasland.be/wandelen-langs-het-water-de-vallei-van-de-moervaart 
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Grenspark Groot Saeftinghe met zijn unieke radartoren 
 

Op de grens van Vlaanderen en Zeeland ontstaat een grensoverschrijdend natuurgebied van 4.700 

hectare groot. Aan de Belgische zijde van de grens is er Hedwige-Prosperpolder en langs Nederlandse 

zijde  het Verdronken Land van Saeftinghe. In de radartoren van Beveren heb je op 8 meter hoogte 

een 360°-uitzicht op de polder, Schelde, haven en natuur. In het Grenspark Groot-Saeftinghe beleef 

je een wereld van contrasten. 

https://www.waasland.be/uniek-schorrengebied-met-zeldzame-vogels 
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 De kreken van Saleghem 

Het zou de titel van een mysterieus drama op Netflix kunnen zijn, maar dat is het niet. De Kreken van 

Saleghem zijn niet flitsend, bovennatuurlijk en er is geen aftiteling op het einde van de rit. Wat je wél 

mag verwachten: adembenemende natuur, gedomineerd door ondiepe plassen en moerassen, 

omgeven door vruchtbaar groen en heftig wapperende vogeltjes.  
Zoals we al zeiden: niks flitsend. Maar wél waanzinnig mooi. Ga met ons mee kopje onder in de 

natuur – niet letterlijk, als het even kan. En kom weer naar boven als herboren. Het Saleghem 

Krekengebied is meer dan de moeite waard om te bezoeken, net als het bijhorende Natuurhuis 

Panneweel. 

https://www.waasland.be/de-kreken-van-saleghem 
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Ga op kastelentocht in het Waasland 
 
Of je nu een rollenspel wil spelen met je partner of simpelweg gefascineerd bent door de adel en hun 

gebouwen: kastelen zijn altijd dolle pret. We selecteerden de 5 kastelen in het Waasland die je niét 

mag missen.  

https://www.waasland.be/ga-op-kastelentocht-het-waasland 

 

  

 

   

https://www.waasland.be/ga-op-kastelentocht-het-waasland


 

9 EPDMshop | 0475.75.46.05 | Vennestraat 2, 9190 Stekene | info@epdmshop.be 

Bezoek het Kasteelpark van Beervelde 
 

In Beervelde ligt een 25 hectare groot kasteelpark in Engelse landschapsstijl. 2 keer per jaar vinden 

daar de internationaal gerenommeerde ‘Tuindagen van Beervelde’ plaats. Het is een schatkamer 

voor de meest veeleisende plantenliefhebber. Graaf en gravin de Kerchove de Denterghem wonen 

nog steeds op het kasteeldomein en zijn nog altijd nauw betrokken bij de promotie van de sierteelt. 

Het domein is ook bekend om de muurschilderingen die Roger Raveel er, samen met Raoul De 

Keyser, Elias en Lucassen, in de kelders van de villa aanbracht. 

https://www.waasland.be/eeuwenoud-landgoed-met-bloementuinen 
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