Ontdek de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties
al fietsend door

Een initiatief van de
Werkgroep Mondiale
Solidariteitsraad
Sint-Gillis-Waas
naar aanleiding van de
10 mondiale uitdagingen van de
Oost-Vlaamse provincie

Wat is de SDG9170 Route?
De recreatieve en leerrijke fietsroutes SDG9170 Noord en Zuid kwamen tot stand
door het engagement dat we als gemeente aangingen om 10 Mondiale Uitdagingen
te realiseren. Deze 10 uitdagingen werkten we verder uit binnen de Mondiale
Solidariteitsraad. Iets wat elk van ons individueel en allen samen aanbelangt!
Voor de uitdaging “Neem een initiatief om duurzaam te consumeren bij de
bevolking te promoten” groeide het idee om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Deze doelstellingen dekken elk aspect van duurzame ontwikkeling met betrekking
tot mensen, de planeet, welvaart, vrede en partnerschappen. Meer info over de
SDG’s vind je op www.sdgs.be

Praktisch
Deze fietstochten leiden je via herkenningspunten over de SDG’s door onze mooie
gemeente met de deelgemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Meerdonk en
De Klinge. Op de kaart zijn de herkenningspunten aangeduid met het nummer van
de SDG.
De route is opgesplitst in 2 delen:
• SDG9170 Noord is de route doorheen Meerdonk en De Klinge: ca 30 km
• SDG9170 Zuid is de route doorheen Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels: ca 20 km

V.U.: Marita Meul, voorzitter Mondiale Solidariteitsraad Sint-Gillis-Waas

Beide routes vertrekken aan de dienst Toerisme (Stationstraat 201 bus 1,
9170 Sint-Gillis-Waas). Daar is ruime parkeergelegenheid.
De routes kunnen op één dag gecombineerd worden. Beide routes lopen via
de fietssnelweg F411.

Fietsen met GPS?
Beide routes zijn gratis te downloaden op www.routeyou.com. Scan hiervoor
volgende QR codes:

SDG9170 Noord

SDG9170 Zuid

Veel fietsplezier!
Je bent als fietser verplicht alle verkeerregels te volgen. De Mondiale Solidariteitsraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of diefstal.

Welzijnshuis Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 1A
N 51.2231548748586, E 4.123551753734653

Beëindig armoede overal en
in al haar vormen

Als men ergens in onze gemeente geconfronteerd
wordt met armoede is het op deze locatie. Hier
kunnen mensen die het moeilijker hebben
terecht voor advies en steun.

Kleibeek
Potterstraat 30
N 51.192533904111656, E 4.100202661186065

Beëindig honger, bereik
voedselzekerheid en
verbeterde voeding en
promoot duurzame
landbouw

De tuin en tuinderij van Kleibeek zijn een mooie
plek om veel te ontdekken rond natuur en tuinbouw. Hier werkt men aan landbouw dicht
bij de natuur. Biologisch evenwichtige voeding
produceren en verkopen.
Rondleiding mogelijk na afspraak.
Ook Kleibeek staat op rechtvanbijdeboer.be
Site Houtvoort
Fietspad F411 Mechelen-Terneuzen
N 51.22123132536267, E 4.110962980304703

Verzeker een goede
gezondheid en promoot
welvaart voor alle
leeftijden

Eén van de pijlers van onze gezondheid is
bewegen. Sport- en spelcomplex Houtvoort biedt
zeer veel en uiteenlopende mogelijkheden
voor alle leeftijden.

d ‘Academie Beeld
Blokstraat 105
N 51.223415478992564, E 4.131203040893607

Verzeker gelijke toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs
en bevorder levenslang
leren voor iedereen

Onderwijs eindigt niet na de schoolbanken.
Kunstonderwijs voor jong en oud(eren) is ook in
onze gemeente mogelijk. Levenslang leren,
elk volgens eigen interesses.
http://beeld.academiesintniklaas.be

’t Kalf, Zavelstraat
N 51.2357607072373, E 4.1010518671828216

Bereik gendergelijkheid
en empowerment voor
alle vrouwen en meisjes

Een regenboogzebrapad is een gedeelte van de
openbare weg dat voorzien is van de kleuren van
de regenboogvlag om daarmee aandacht
te vragen voor diversiteit en tolerantie. In onze
gemeente zijn op diverse plaatsen soortgelijke
zebrapaden aangelegd.

Waterzuiveringsstation
Lage Sluisstraat
N 51.24688279383939, E 4.0948125883364375

Verzeker toegang tot
duurzaam beheer van
water en sanitatie voor
iedereen

Al jaren wordt in onze gemeente water gezuiverd
en ook de komende jaren investeert de gemeente
verder in de aansluiting van woningen op de
riolering.

Wase Wind cv
Samelstraat 21/A
N 51.21710085740568, E 4.131711927239836
Verrestraat
N 51.23260573320839, 4.1582545302373495

Verzeker toegang tot
betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne
energie voor iedereen

Zon en wind zijn onuitputtelijke energiebronnen.
Hiervan maximaal gebruik maken zorgt ervoor dat
onze energievoorziening volhoudbaar is zonder
uitstoot van schadelijke gassen of gevaarlijk afval.
Via de coöperatieve vennootschap Wase Wind
kunnen gezinnen en bedrijven mee investeren in
windprojecten in onze gemeente en regio, en de
voordelige propere stroom gebruiken.
Het team ontwikkelt met Hirundo Energy windprojecten in Lesotho (Zuidelijk Afrika) en Ghana
(centraal Afrika). Die landen hebben een overvloed
aan hernieuwbare energie die nog niet ontgonnen
is en zo kan er voordelige propere energie geleverd
worden.

Kringwinkel Den Azalee
Reinakker 2
N 51.230112588483934, E 4.090516567559926

Bevorder aanhoudende,
inclusieve en duurzame
economische groei,
volledige en productieve
tewerkstelling en
waardig werk voor
iedereen

Den Azalee biedt jaarlijks werk, opleiding en
toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen die
geen of weinig kans maken op de gewone
arbeidsmarkt. Je snuffelt rond in een moderne
Kringwinkel vol tweedehands goederen, kleding en
textiel. Je vindt altijd wel iets leuk tussen het ruime
aanbod aan kwaliteitsvolle occasie meubelen en
spullen voor in en om het huis.
Maandelijks organiseert De Kringwinkel in
Sint-Gillis-Waas een reeks actiedagen met
themastanden.

IJshoeve De Boey
Groenendijk 11
N 51.24637693886761, E 4.125139032425379

Bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame
industrialisering en
stimuleer innovatie

Als landelijke gemeente staat Sint-Gillis-Waas
niet stil. In 2020 werd IJshoeve De Boey uit SintGillis-Waas gehuldigd door de provincie. Marc
De Boey won eerder al de innovatieprijs van het
Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland.
Hij kreeg de erkenning voor zijn ambitie om
melk te produceren die beter verteerbaar is voor
mensen met intolerantie voor melkeiwitten.
Voorstelling Mondiale Solidariteitsraad aan
Roomanmolen
Pastorijwegel 14
N 51.1944771265207, E 4.098562704015194

Dring ongelijkheid in en
tussen landen terug

De Mondiale Solidariteitsraad is een overlegen adviesraad bestaande uit verenigingen/
personen die zich actief inzetten voor
ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit. Voor de leden van Mondiale
Solidariteitsraad Sint-Gillis-Waas betekent dit
‘samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden
met het oog op een duurzame verbetering van
de situatie, gebruikmakend van ecologisch
verantwoorde en structurele methoden met
respect voor de eigenheid en autonomie van de
partners’.
GOM Meerdonk
Margrietstraat 14
N 51.25998751455651, E 4.148958757468959

Maak steden en
menselijke
nederzettingen inclusief,
veilig, veerkrachtig en
duurzaam

Duurzaamheid kan ook met kleine initiatieven.
De groendaken op enkele gemeentelijke gebouwen
zijn hier een voorbeeld van. Zowel op het dak
van deze school als op het dak van het
Administratief & Bestuurscentrum realiseerde de
gemeente groendaken.

Fruitbedrijf Berckelaer
Holdamstraat 1
N 51.21993305390725, E 4.102142582679619

Verzeker duurzame
consumptie- en
productiepatronen

Op onze gemeente zijn een aantal hoevewinkels
te vinden. Op onze tocht kwamen we er al tegen,
maar ook dit bedrijf draagt bij tot de korte keten.
De Berckelaer is niet enkel een hoevewinkel, maar
is medetrekker van de Werkgroep Korte Keten van
VLAM. Neem een kijkje op rechtvanbijdeboer.be
en ontdek hoevewinkels in en rond 9170.
Oxfam Wereldwinkel Sint-Gillis-Waas
Kerkstraat 21
N 51.21780041698533, E 4.127871961247403
Wil jij meebouwen aan een eerlijkere wereld? Het
leven verbeteren van de mensen die ons voedsel
in andere landen produceren? Rechtvaardiger en
duurzaam consumeren? Dan ben je bij Oxfam aan
het juiste adres!

CO2 in Sint-Gillis-Waas

Neem dringend actie om
klimaatverandering en
haar impact te bestrijden

Tijdens jouw rit ben je op heel wat plaatsen
gekomen waar nieuwe bomen geplant zijn of
natuurgebieden ontstaan. Je zag bijenvriendelijke
bermen en perkjes … Misschien zag je ook het
deelsysteem voor elektrische wagens of viel het
je op dat onze kringwinkel en het containerpark
actief inzetten op hergebruik of recyclage. Allemaal
kleine initiatieven die op lokaal vlak bijdragen tot
het bestrijden van de klimaatverandering.
Via MegaWattPuur cv krijgen de burgers van
Sint-Gillis-Waas kans om mee te investeren
in zonne-energie op GC De Route, een mooi
voorbeeld waar burgerparticipatie helpt in de strijd
tegen klimaatverandering.

Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2
N 51.24132555531843, E 4.133353794463478
Oceanen en zeeën! Zoet water is het begin en
vloeit naar het zilte water van de zee. Overal is
leven in water belangrijk.
Behoud en maak
duurzaam gebruik van
de oceanen, de zeeën
en maritieme
hulpbronnen

Een kleinschalige waterzuivering met riet- en
moerasplanten achter de schuur maakt het
afvalwater van het natuurhuis en van de woning
weer schoon. In de poel met gezuiverd water leven
watersalamanders, een mooi bewijs van een goede
waterkwaliteit.

Gillisbos
Fietspad F411 Mechelen-Terneuzen tussen
Heerweg en Aststraat
N 51.212049608801166, E 4.1165578102784215

Bescherm, herstel en
bevorder het duurzaam
gebruik van
ecosystemen, beheer
bossen duurzaam,
bestrijd woestijnvorming
en landdegradatie en
draai het terug en roep
het verlies aan
biodiversiteit een halt toe

Droogte, bosbranden en veel zwaardere stormen
komen de laatste jaren frequenter voor. Mensen
van over heel de wereld beginnen te beseffen
dat de klimaatverandering alle landen treft en deze
rampen zijn het gevolg. We kunnen het verleden
niet veranderen, maar we kunnen wel vermijden
dat dit nog erger wordt. Eender welk initiatief,
hoe klein ook, maakt een verschil. Al die kleine
initiatieven samen zorgen voor een duidelijke
impact.
Het doel van Gillisbos is om fruit- en notenbomen
te planten op 1 hectare. Honderden bomen die
zorgen voor schaduw, voedsel produceren,
grondwater op peil houden en CO2 opzuigen.
Gillisbos is zeker niet alleen. Op diverse plaatsen
vinden we hoogstam fruitbomen in onze
gemeente: Pomona, Tack, Van Moer, De Boey,
Pieter-Jan Verbraken, Panneweel, enz.

Nieuwbouw Politiekantoor en
het Administratief & Bestuurscentrum (ABC)
Burgemeester Omer de Meyplein 1
N 51.217229570155745, E 4.129504036725514

Bevorder vreedzame en
inclusieve
samenlevingen met het
oog op duurzame
ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor
iedereen en creëer op
alle niveaus
doeltreffende,
verantwoordelijke en
open instellingen

Door toegankelijkheid van de openbare diensten
en aanwezigheid van lokale politie wordt in
Sint-Gillis-Waas aan een vreedzame en inclusieve
samenleving gewerkt.
Sint-Gillis-Waas maakt deel uit van Politiezone
Waasland-Noord met burelen in Beveren, Stekene
en Sint-Gillis-Waas.

KLINGSPOOR Monument Dodendraad
Bareel 37
N 51.253457156864876, E 4.078622075220537
Alleen kunnen we niets. Als grensgemeente
met Nederland is partnerschap belangrijk om
gemeenschappelijke doelen te realiseren.
Versterk de
implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijd
partnerschap voor
duurzame ontwikkeling

De dodendraad was een elektrische versperring
aan de grens tussen België en Nederland tijdens
WO I. Het was de grens tussen oorlog en vrede.
Een afschuwelijke weerspiegeling hoe mensen met
elkaar omgaan, toen en helaas ook nu.
Partnerships tussen organisaties en/of landen
vormen de basis van duurzame ontwikkeling waar
iedereen samen eenzelfde doel nastreeft.

