
Zwijgershoek

R. De Vidts ParkCastrohof

Toeristisch
infokantoor

APZ St. Lucia

10 000 stappen 

in Sint-Niklaas

Startplaats aan het toeristisch 
informatiekantoor, Grote 
Markt 45, Sint-Niklaas.

De route is 6,7 km 
(9 500 stappen).

De weg is toegankelijk voor 
rolstoelen en kinderwagens, 
want alle wegen zijn verhard.

Er is drankgelegenheid op de 
Grote Markt en onderweg.
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10 000 stappen in 

Sint-Niklaaselke 
stap 
telt

Aan de linkerkant zien we het APZ Sint-Lucia en in de bocht, de dekenij. We gaan rechtsaf 
door de Ankerstraat en dan linksaf door de Sacrament- en de Apostelstraat tot in de Walburg-
straat. Hier wandelen we het Romain De Vidtspark in langs het kasteel ‘Walburg’, een 
waterburcht opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl. 
We verlaten het stadspark via de Zeildoekstraat en slaan rechtsaf de Hospitaalstraat in. Aan 

onze rechterkant lopen we 
voorbij het roze ‘kasteel  
Moeland’, dat momen-
teel deel uitmaakt van AZ 
Nikolaas met een vakkundig 
gerestaureerde Egyptische 
vergaderzaal. Aan het kruis-
punt met de Moerlandstraat 
gaan we rechtsaf en wande-
len door het stadspark terug 
naar de Grote Markt, waar  
het imposante beeld ‘Het 
Woord’ ons opwacht. Net 
voor de Grote Markt gaan we 
linksaf door de Kokkelbeek-
straat en daarna rechtsaf door 

de in de jaren ’30 aangelegde Mgr. Stillemanstraat. Hier staat het ene art-decohuis naast  
het andere. We wandelen via de Hoveniersstraat naar de Nieuwstraat. Hier vinden we het 
imposante hoofdgebouw van de Broederschool, opgetrokken in 1932 in art-decostijl. Via de  
‘de Castrodreef’ komen we aan het Castrohof, door Jan Van Exaerde opgetrokken in de stijl 
van de Spaanse renaissance (1626). 
We stappen over het H. Heymanplein met naast de bibliotheek het halfreliëf dat ‘De Wafe-
lenbak’ uitbeeldt, de slotscène uit iedere strip van Nero. Terug op de Grote Markt wandelen 
we links langs het stadhuis, in neogotische stijl (periode 1876-1878), naar het O.L.V.-plein. 
Op de toren van de gelijknamige kerk staat een reusachtig verguld Mariabeeld. We steken 
de Parkstraat over en wandelen rechtsaf tot aan de Collegestraat. Het uitzicht van de Col-
legestraat wordt bepaald door de Sint-Antoniuskerk en de neoclassicistische gevel van het 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie of College. Naast de kerk groet het beeld van dichter Anton Van 
Wilderode de bezoekers. We slaan ter hoogte van de stadsschouwburg de Van Britsomstraat 
in. Daarna gaan we rechtsaf en bereiken vanuit de Casinostraat terug de Stationsstraat met 
even verderop links de concertzaal ‘De Casino’. Via de Stationsstraat bereiken we zo terug 
de Grote Markt.

We vertrekken aan de dienst toerisme 
op de grootste markt van België (3,19 
hectare). De dienst is samen met het 
‘info.Waasland’ gehuisvest in de 
‘Cipierage’, de voormalige gevangenis 
en in het ‘Oud Parochiehuis’, tot 1844 
stadhuis van Sint-Niklaas. Achter deze 
gebouwen ligt het Sint-Nicolaasplein 
met de hoofdkerk van Sint-Niklaas: de 
Sint-Nicolaaskerk.
We starten onze wandeling door de Stationsstraat in te wandelen. Naast winkeletalages 
kunnen we hier ook enkele mooie gevels bewonderen. Aan het einde van de straat verken-
nen we even het Stationsplein dat in 2002-2003 volledig heraangelegd werd. Er staan 3 
kunstwerken verspreid over de esplanade. 
We keren terug op onze stappen en wandelen door de Prins Albertstraat waar we op de huis-
nummers 20, 43, 45 en 49 enkele fraaie panden in art-nouveaustijl terugvinden. We steken 
het Regentieplein over en wandelen de Zamanstraat in. Via de tuin van het ‘Huis Janssens’, 
een fraaie herenwoning uit 1878, bereiken we het Mercatormuseum. We wandelen recht-
door over de parking Zwijgershoek, met aan de linkerkant het museumcomplex SteM, naar 
de Ankerstraat. 
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