Toegankelijke uitstappen voor iedereen!

leiestreek, scheldeland en waasland

scheldeland

Scheldeland

Wandelen met een +

AUTO- EN MOTORROUTE

5 toegankelijke wandelroutes in Oost-Vlaanderen
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Eropuit met een + in Scheldeland
Ook wie minder goed te been is, kan comfortabel op
pad in Scheldeland. Met de auto, per fiets of te voet:
haal de speciale brochures in huis en je bent meteen
vertrokken!
DONKMEERROUTE BERLARE
Deze 5 km lange wandeling op de Donkmeerroute (11 km) rond het
Donkmeer, één van dé toeristische trekpleisters van Scheldeland, is
prima geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ontdek op je
eigen tempo alle troeven van de omgeving: museum Donkmeer - Klim
naar Democratie, recreatiedomein Nieuwdonk, het minigolfterrein of
dierenpark ‘De Eendenkooi’. Uitrusten en culinair genieten tegelijk?
Proef de Donkse paling in een van de gezellige restaurants aan het
meer.
Alle info vind je in de brochure ‘Wandelen met een +, 5 toegankelijke
wandelroutes in Oost-Vlaanderen‘.

SCHELDELAND AUTOROUTE
Toch liever met de auto? Trek er dan op uit langs de Scheldeland
autoroute. Die biedt twee trajecten van elk 100 km, met ruime
aandacht voor de toegankelijke faciliteiten onderweg. Bij de brochure
hoort ook een luister-cd met ingelezen informatieve teksten en andere
geluidsfragmenten. Ideaal voor mensen met een visuele beperking.

Scheldeland is het centrale stukje
Vlaanderen tussen de steden Gent,
Antwerpen en Brussel. Water loopt als
een rode – of blauwe – draad door het
landschap: Scheldeland heeft haast 300
km aan bevaarbare waterwegen. Aan de
oevers liggen tal van charmante dorpjes,
vaak met elkaar verbonden door de hier
zo typische veerboten, en historisch
waardevolle erfgoedsteden als Ninove,
Aalst en Dendermonde.

FIETSLUS IN DE SIERTEELTSTREEK
Toegankelijk fietsen doe je in Oost-Vlaanderen voortaan door de
sierteeltstreek rond Wetteren. Je vertrekt aan Den Blakken, de
promotietuin voor sierteeltgewassen en fietst van daaruit richting de
Warandetuinen en het pittoreske, gratis veer van Schellebelle. Hou
zeker op tijd en stond halt in een toegankelijk cafeetje of restaurant!
Alle info vind je in de brochure ‘Fietsen met een +, 5 toegankelijke
fietsroutes in Oost-Vlaanderen‘.

Je trip voorbereiden
l Alle brochures kan je bestellen via www.tov.be of
www.scheldeland.be.
l www.tov.be/toegankelijkheid bundelt per route alle details
over de toegankelijkheid van bezienswaardigheden, cafés en
restaurants onderweg. Hier kan je ook toegankelijkheidsfiches
downloaden.
l Toegankelijk overnachten? Het kan in Aalst (B&B La Vie en
Roses), Buggenhout (B&B Mettes), Lede (B&B Mirabella) en
Merelbeke (Jeugdverblijf Ten Berg). Voor meer toegankelijke
logies: bestel of download de brochure ‘All-in – Toegankelijke
vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel‘ bij
www.toegankelijkreizen.be.

