Creative Minds fietsroute
Afstand: 45 km
Start en aankomst: Waasland Shoppingcenter, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas (knooppunt 36)
StapAf tips:
· In het Mercatormuseum in Sint-Niklaas reis je langs een chronologisch verhaal van de cartografie, van de oudheid tot nu. En langs dat van
Mercator natuurlijk, de beroemde 16de-eeuwse cartograaf die in Rupelmonde werd geboren. De zeldzame aardglobe en hemelglobe zijn hier
dé absolute blikvangers.
· Het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas (SteM) biedt dan weer een verfrissende kijk op de rijke geschiedenis van de stad én van het Waasland. Een museum vol voorwerpen en verhalen, van de prehistorie tot nu. Voor een unieke kunstcollectie moet je in De Salons zijn, dat
pronkt met werken van onder meer Rubens en Ensor.
· Met zijn 12 ha natuurgebied en zijn 20.000 m2 overdekte ruimten is de Verbeke Foundation een van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. Koop een ticket en vergaap je urenlang aan bijzondere kunst, zowel binnen als buiten.
· Op de leer- en beleefsite Klingspoor maak je kennis met 4 erfgoedthema’s: spoorwegen, klompennijverheid, smokkelroutes en natuur. Er
staat ook een reconstructie van de Dodendraad, een elektrische draad onder hoogspanning waarmee de Duitsers in 1915 de smokkel een
halt probeerden toe te roepen.
· Het gevarieerde natuurgebied Stropersbos (500 ha) wordt deels begraasd door konikpaarden, Gallowayrunderen en schapen. Hier werd
begin 18de eeuw de Bedmarlinie gebouwd, een belangrijke verdedigingswal tegen onze noorderburen. Hier en daar bots je nog op restanten.
· Van in het Stropersbos fiets je in rechte lijn terug naar je startpunt, over het fietspad op de oude spoorlijn. Aan de andere kant kan je langs
dit pad over de Nederlandse grens bollen, helemaal tot in Hulst.
Horecatips:
· Brainfreeze Coffee & Comics, Nieuwstraat 13, 9100 Sint-Niklaas: Koffie slurpen tussen de superhelden. Letterlijk, want de barista’s trekken
hier graag hun Superman- of Batmanpakje aan. www.brainfreeze.be
· Boskafeeke Grill, Korte Dweersstraat 9, 9190 Stekene: Lekkers op de grill, een kleine
hap of pasta, of gewoon een drankje middenin de bossen van Stekene.
www.boskafeeke.be
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