Info

Hotel Cleythil

Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be

Gemeentelijke infopunten

Logeren
in het Meetjesland
Zoek je een charmant Meetjeslands verblijf? Hou je van
logeren op een kindvriendelijke boerderij? Slaap je liever
in één van onze prachtige hotels? Rust je graag uit in
monumenten? Of wil je kamperen?

Toerisme Maldegem (in gemeentehuis), Markstraat 7, 9990 Maldegem,
T 050 72 86 22, toerisme@maldegem.be, www.maldegem.be
Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, T 09 218 76 47,
dienstvrijetijd@sint-laureins.be, www.sint-laureins.be
Bezoekerscentrum Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’, Boekhoutedorp 3,
9961 Boekhoute, T 09 373 60 08 (bezoekerscentrum) of 09 218 78 96
(dienst toerisme), toerisme@assenede.be, www.assenede.be
Toerisme Infopunt Assenede, (in bibliotheek, bij dienst vrije tijd),
Sportstraat 2, 9960 Assenede, T 09 218 78 96, toerisme@assenede.be,
www.assenede.be
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Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve (infopunt open op zondag),
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel, T 0473 64 81 84, toerisme@knesselare.be,
www.knesselare.be
Toerisme Infopunt Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke, T 09 323 90 54,
toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be
Toerisme Infopunt Evergem, Hoofdbibliotheek, Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem,
T 09 216 89 30, openingsuren ma (14u > 18u), di en do
(10u > 12u en 14 > 19u30), woe en vrij (10u > 12u en 14u > 18 u), za (10u > 17u)
Toerisme Infopunt Nevele (in bibliotheek), Stationsstraat 20, 9850 Landegem,
T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be, www.nevele.be/toerisme
Gemeentehuis Nevele dienst toerisme, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele,
T 09 321 92 15, info@nevele.be, www.nevele.be/toerisme
Toerisme Infopunt Waarschoot, (in gemeentehuis), Dorp 1, 9950 Waarschoot,
T 09 250 59 02, info@waarschoot.be, www.waarschoot.be

Logeren in het Meetjesland

Aarzel niet om ons te contacteren. Op onze website
www.toerismemeetjesland.be vind je alle Meetjeslandse
verblijven onder de rubriek ‘overnachten’, met prijzen en
contactgegevens.
Of contacteer ons infokantoor voor hulp op maat:
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,
Toerisme Meetjesland, Bus 1, 9900 Eeklo,
T 09 377 86 00, info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be

Toerisme Infopunt Eeklo, (in STIP), Molenstraat 36, 9900 Eeklo,
T 09 218 27 00, info@eeklo.be, www.eeklo.be
Toerisme Infopunt Zomergem, (in gemeentehuis), Markt 1, 9930 Zomergem,
T 09 370 75 75, gemeente@zomergem.be, www.zomergem.be
Toerisme Infopunt Lovendegem, (in gemeentehuis), Kerkstraat 5, 9920 Lovendegem,
T 09 370 70 20, onthaal@lovendegem.be, www.lovendegem.be

Toerisme Meetjesland
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be

www.toerismemeetjesland.be

het Meetjesland
in kaart gebracht

zeeuws-vlaanderen

sint margriete

waterland-oudeman
watervliet

Meulekreek

sint jan-in-ermo

Krekengebied
Sint-Laureins

Vissersdorp zonder haven

boekhoute

middelburg

sint-laureins

bassevelde

Blinker en Stinker
donk

maldegem

Grote Markt

adegem

balgerhoeke

Huysmanhoeve

Canada Poland
Museum
kleit

eeklo

Drongengoedhoeve

Met dank aan: de gemeentebesturen, de gemeentelijke toeristische
diensten, Erik Hennes, Heidi Schaght, Inge Slock, Ilse Huyvaert, Koen
Trenson, Paul Van De Woestijne, Regina De Meyer

aalter

bellem

lovendegem
Oude
Kalevallei

hansbeke

De Lieve

wippelgem
sleidinge

doornzele

Kasteelpark
Wippelgem

belsele

vinderhoute

gemeentegrens

merendree

gemeentekern

poeke

dorpskern
landegem

lotenhulle

Coverfoto: Ludo Goossens

kerkbruggelangerbrugge

evergem

Kasteeldorpen

Opmaak: Karakters, Gent

Krulbol

Kasteeldreef

Sas van
Schipdonk

Ontwerp huisstijl en cartografie: www.magelaan.be

Fotografie: Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen,
David Samyn, David Stockman, Johan Martens, Michel Vyncke,
Daniël de Kievith, Koen Van Waesberghe

beke

zomergem
sint-maria-aalter

rieme

Mottekasteel
Hogewal

kluizen

waarschoot

ronsele

ursel

ertvelde

Waterspaarbekken

oostwinkel

Verantwoordelijke Uitgever

Redactie: Bart Van Damme

Neogotiek

Wandelnetwerk
Meetjeslandse Bossen

zelzate

Lembeekse
bossen

knesselare

‘toeristische gids meetjesland 2017’ is een initiatief van
toerisme meetjesland vzw.

Toerisme Meetjesland vzw, Bus 1, 9900 Gent, T 09 377 86 00,
info@toerismemeetjesland.be

oosteeklo

lembeke

Provinciaal
domein Het Leen

Colofon

assenede

kaprijke

Stoomtrein
Maldegem

brugge

Krekengebied
Assenede

Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken

gent

te zien

Cyriel Buysse

lang het water

nevele

wandelnetwerk

poesele

vosselare

bosgebied

Toeristische gids
Meetjesland 2017

een initiatief van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
en Toerisme Meetjesland vzw.

Actief
Trekpleisters
Erfgoed & cultuur
Uit
Shopping

Inhoud

2

Toeristische gids Meetjesland 2017

Welkom 

‘Land van de Meetjes?’ 
De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland 
De Meetjeslandse tijdslijn 

5

7
8
9

Actief 

18

Trekpleisters 

34

Erfgoed & cultuur 

56

Uit 

72

Shopping 

82

Zoekwijzer per gemeente 

91

Fietsen 
Wandelen 
Zwemmen 

19
26
33

De kreken en polders in het noorden 
Canada Poland Museum ‘Voor Vrede en Vrijheid’ 
De tuinen van Adegem, een parel voor tuinliefhebbers 
Op de stoomtrein tussen Maldegem en Eeklo 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 
Provinciaal Domein Het Leen, paradijs voor wandelaars 
Landschapspark Drongengoed 
De Lembeekse Bossen 
De mooiste plekjes langs Lieve en Kale 
Erfgoed digitaal ontdekken 
Grote Vrouwen in een Groote Oorlog (Boekhoute) 
In en rond monumenten 
Volkssport Krulbol in de kijker 
De molens van het Meetjesland 
De Meester van Frankfurt 
Gezinsvriendelijk Meetjesland 
Theater 
Goddelijk zitje in tKlooster 
Op restaurant 
Kuipersmuseum Nevele 
Bardelaere Museum Lembeke 

35
40
42
44
46
48
49
53
54

57
59
60
67
68
70

73
75
76
77
80
81

De shoppingcentra 
Als marktkramers zijn wij geboren 
De streekproducten 

83
85
87

Toeristische gids Meetjesland 2017

3

De Beeldenroute in Eeklo

De Kreken in Assenede

4

Toeristische gids Meetjesland 2017

Welkom
in het Meetjesland
ontdek een stukje onbekend vlaanderen! ver weg van de drukte.
tussen gent, brugge, breskens en terneuzen ligt een fietsparadijs
met bossen, velden en in het noorden een uniek krekengebied.

Info Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,
Toerisme Meetjesland, Bus 1, 9900 Eeklo,
T 09 377 86 00, info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be
Infokantoor open van
1 april tot 1 oktober,
telkens van woensdag tot
zondag, van 11u tot 17u.
Ook op feestdagen.
Tijdens de winterperiode
open van woensdag tot
vrijdag, van 11u tot 16u30
maar niet op feestdagen
of tijdens het kerstverlof.

Facebook: www.facebook.com/meetjesland
Twitter: @TMeetjesland
Flickr: http://www.flickr.com/groups/toerismemeetjesland/
Bestel ook onze brochures
‘Groepsuitstappen in het Meetjesland’
en ‘Uit in het Meetjesland’!

Toeristische gids Meetjesland 2017
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‘Land van de Meetjes?’
wie zijn de échte ‘meetjes’ van het meetjesland?

Pastoor Tanghe schrijft in 1839 dat de stukken lijnwaad die in onze streek geweven worden, in heel
Vlaanderen bekend zijn en op de Gentse markt de
‘meetjeslanders’ worden genoemd. In de 17de en 18de
eeuw kende het platteland tussen Gent en Eeklo
een enorme lijnwaadproductie. Gent was
in de 18de eeuw één van de belangrijkste lijnwaadmarkten van Vlaanderen. Meer dan 60 % van de
totale lijnwaadinvoer naar Gent verliep langsheen
de noordwestelijke stadspoorten. In Waarschoot
waren 821 wevers actief, in Lovendegem 800, in
Evergem 651 en in Sleidinge 724. Er waren minstens
vier spinsters nodig om één wever aan het werk te
houden. Jonge meisjes, moeders en grootmoeders
moesten spinnen om de productie op peil te houden. Dat spinnen gebeurde bij mooi weer buiten
op de stoep.
En het verhaal van Keizer Karel V dan? Dat (verzonnen) verhaal duikt al op in de ‘Almanak van het
Meetjesland’ van 1862 waarbij Meester Lieven
antwoordt op de vraag waar de naam Meetjesland
vandaan komt. De bekende keizer van het Habs
burgse Rijk was op meisjesjacht in de omgeving
van Waarschoot en Zomergem. Moeders hielden
hun huwbare dochters binnenshuis. Als Keizer
Karel hier op jacht was, zag hij alleen maar ‘meetjes’
(oude vrouwtjes) aan hun deur zitten spinnen.
Vandaar, het ‘Meetjesland’. Prachtverhaal, maar
helaas niet waar.

Toeristische gids Meetjesland 2017
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De Eerste Wereldoorlog
in het Meetjesland
Gedurende de periode 2014-2018 is het honderd jaar geleden
dat de Eerste Wereldoorlog ons land teisterde. Tijdens deze
bewogen periode leed het Meetjesland onder de oorlog en de
bezetting. De streek was een zogenaamd Etappengebiet, een
rust- en bevoorradingszone achter het front. Er was beperkte
bewegingsvrijheid. De grens met het neutrale Nederland werd
afgesloten met Den Draad, een elektrische grensversperring.
Onze regio had zowel bij de inval als bij het eindoffensief te
lijden en telde veel slachtoffers. Er waren onder meer zware
gevechten aan het Schipdonkkanaal in Landegem (Nevele)
en aan het Kanaal Gent-Terneuzen (Zelzate). De Slag bij Burkel
(Maldegem) in 1918 geldt als de laatste cavaleriecharge van
het Belgische Leger, daarbij kwamen 10 Belgische soldaten
om het leven. In die laatste oorlogsdagen sneuvelden 150
soldaten op Maldegems grondgebied. Verspreid in het landschap zijn nog tientallen WOI-bunkers in het Meetjesland
bewaard gebleven, de Hollandstellung.
Tijdens de herdenkingsjaren worden in het Meetjesland
talrijke activiteiten georganiseerd zoals tentoonstellingen,
rondleidingen, fiets- en wandelroutes, lezingen, herdenkings
ceremonieën, ...
Info Neem een kijkje op www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be
of vraag de gratis brochure aan “100 jaar WOI in het Meetjes
land – doen, zien en beleven”, verkrijgbaar via Toerisme
Meetjesland of de toeristische diensten.
8
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De Meetjeslandse tijdslijn
1190

Zeger II bouwt in Ertvelde het Mottekasteel Hoge Wal.
Het is een versterkte burcht, bestaande uit een opperhof en een neerhof, het feodale domein van de Gentse
Burggraven.

1240

Eeklo-Lembeke en Kaprijke krijgen de stadskeure.

1242

Gravin Johanna van Constantinopel verdeelt het
bosgebied op de cuesta Zomergem-Oedelem. Abdij
Ter Doest uit Brugge ontgint Burkelbos, de abdij van
Drongen krijgt het Drongengoed en de Sint-Baafsabdij
mag de rest van het Maldegemveld ontginnen en
stichten er de Papinglohoeve.

1242

Johanna van Constantinopel verleent een keure aan
de Vier Ambachten. Het gaat om de ambachten
Boekhoute, Assenede, Axel en Hulst. Deze ambachten
bestrijken ongeveer het noordoostelijk deel van
het Meetjesland en het oostelijke deel van Zeeuws-
Vlaanderen. De keur omvat privileges en gerechtelijke
bevoegdheden binnen het graafschap Vlaanderen.

1247

Oprichting van het poortgebouw aan de Huysmanhoeve in Eeklo

1253

De stad Gent graaft het kanaal De Lieve vanaf het
Gravensteen tot aan de Zwinmonding. De Lieve is
het eerste kanaal van Vlaanderen, en wel dwars
door het Meetjesland.

1253

Datzelfde jaar ontstaat ook de naam ‘Het Leen’
omdat Gwijde van Dampierre dit gebied op dat
moment ‘in leen’ geeft aan de heren van Spiere.

1385

De Franse koning straft de stad Gent. Als gevolg
hiervan wordt het Mottekasteel van Ertvelde volledig
vernield.

1404 De Sint-Elisabethsvloed zet de polders onder water.
Zeventien jaar later overkwam de streek een gelijk
aardige ramp. Tot en met 1808 zorgen dijkdoorbraken
regelmatig voor wateroverlast. Kreken ontstaan.
Toeristische gids Meetjesland 2017
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1410

Kasteel Ter Leyen in Boekhoute wordt voor het eerst
vermeld als versterkte herenhoeve.

1444

Cisterciënzers bouwen het klooster Onze-Lieve-Vrouw
Ten Hove in Waarschoot waarvan nu nog de priorij
overblijft.

1450

De rijke Brugse poorter Pieter Bladelin richt een kasteel
op en sticht het bijhorend stadje Middelburg.

1503

Hiëronymus Lauwereyn sticht Watervliet. Lauwereyn,
dienaar van Filips de Schone, is de stuwende kracht
achter tal van inpolderingen in het noorden.

1520

De Meester van Frankfurt schildert ‘De Nood Gods’.
Het kunstwerk is bestemd voor de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk van Watervliet. De bouw van de kerk duurt nog
tot 1540.

1547

Keizer Karel V verleent Gent toestemming om
de Sassevaart te graven, dit is de voorloper van het
Kanaal Gent-Terneuzen. Zestien jaar later wordt de
Sassevaart feestelijk in gebruik genomen.

1585

Ten gevolge van de godsdienstoorlogen (geuzenstrijd)
zijn veel dorpen in het Meetjesland verwoest en door
hun bevolking verlaten. Hier ligt ook de oorsprong van
de huidige staatsgrenzen tussen België en Nederland.

1585

De abdij van Oosteeklo werd in die tijd grotendeels
verwoest en de nonnen vluchtten weg naar Gent,
waar ze nadien een nieuw klooster bouwden op de
hoek van de Oude Houtlei en de Posteernestraat.

1646 In een gedicht van Adriaan Poirters komt de legende
van de Eeklose Herbakker voor.
1650 De Waarschootse cisterciënzers van de Priorij
Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove verhuizen naar Gent.

10

1750

In het volksboek ‘De Vermaekelijke Klugt’ stuurt
een radeloze vader zijn zoon van Zottegem naar Eeklo
om zijn hoofd te laten herbakken. Start van de stads
legende?

1778

Aanleg van de keizerlijke weg van Oostende naar
Brussel over Gent, Eeklo, Maldegem en Brugge.
Nu kennen we deze weg als de N9.

Toeristische gids Meetjesland 2017

Bladelin stichtte Middelburg in Vlaanderen
Priorij OLV Ten Hove in Waarschoot

1779

De eerste draaibrug van Zelzate, gelegen in de
Groenstraat aan ’t lokaal De Roos wordt in dienst
genomen.

1827

Inwijding van twee nieuwe zeesluizen in Terneuzen
en van het verbrede kanaal van Gent naar Terneuzen.
Zelzate feest bij de doortocht van de Gentse Bargie
en andere prachtige boten.

1834

Jan Frans Willems publiceert een moderne bewerking
van ‘Reynaert De Vos’. Op dat moment leeft Jan Frans
Willems als ‘Ontvanger der Registratie’ in Eeklo waarnaar hij ‘verbannen’ werd, wellicht vanwege zijn orangistische opvattingen.

1842

De graafwerken voor het Schipdonkkanaal starten,
dit is een afleidingskanaal voor de Leie. Vier jaar later
wordt het Leopoldkanaal of Kanaal van Zelzate gegraven
om het ziekmakende water uit de moerassige polders
weg te trekken.

1843

Antonia Van Damme bouwt het hospitaal Het Godshuis
in Sint-Laureins.
Toeristische gids Meetjesland 2017
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1846

Karel Lodewijk Ledeganck dicht zijn ‘Drie Zustersteden’,
het dichterlijk evangelie van de Vlaamse Beweging.

1847

Kaprijkenaar Hippoliet Van Peene schrijft de tekst van
‘De Vlaamse Leeuw’.

1859

De ‘Almanak van het Meetjesland’ maakt de streeknaam bekend.

1861

De spoorlijn tussen Gent-Dampoort en Eeklo wordt
plechtig in gebruik genomen. Een jaar later wordt het
spoor via Maldegem tot in Brugge doorgetrokken.

1862

De start van een bloeiperiode voor Eeklo, Waarschoot
en Sleidinge in de 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse
textielsector.

1879

Overeenkomst tussen België en Nederland voor de
verbreding en het wegnemen van de bochten in het
kanaal Gent-Terneuzen. De kanaalbedding wordt in
Zelzate 150 meter verlegd in westelijke richting.

1885

Hector Plancquaert opent in Zomergem een suiker
fabriek. Hij wordt later bekend als medestander van
priester Daens in de strijd tegen armoede en voor
Vlaamse ontvoogding.

Societe Anonyme de Waerschoot, stille
getuige van het textielverleden in deze regio

De sluis van Merendree
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1893

De Nevelse schrijver Cyriel Buysse schrijft de roman
‘Het Recht van de Sterkste’. Een jaar later schrijft hij
‘De Biezenstekker’. Het toneelstuk ‘Het Gezin van
Paemel’ verschijnt in 1903.

1910

Een nieuwe elektrische brug van Zelzate en de kanaalbedding in hartje Zelzate wordt verlegd. Op de oude
bedding wordt de huidige Grote Markt aangelegd.

1914

De Eerste Wereldoorlog treft het Meetjesland in het
hart. De Duitsers richten een elektrische draad op aan
de grens. Een stukje Sint-Laureins wordt vier jaar lang
‘Klein België’ in Nederland. Het dorp Zomergem wordt
tijdens de oorlog heel zwaar getroffen en krijgt zelfs
een gasaanval over zich heen.

1916

Executie van de Doornikse verzetsheldin Gabriëlle Petit
op 1 april. Haar smokkel- en verzetslijn verloopt via
Boekhoute.

1918

Eerste Gidsen van het Belgisch leger geraken slaags
met de Duitsers tijdens de ‘Slag nabij Burkel’ in Maldegem. Het terugtrekkende Duitse leger vernietigt alle
bruggen tussen Gent en de Nederlandse grens, ook die
van Zelzate. Tot 1931 moest Zelzate zich behelpen met
een veerpont.

1921

Alfons Siffer bouwt als havenschepen de Gentse haven
uit. Hij blijft schepen tot 1939. Siffer is afkomstig van
de Kloefkapperstraat in Zomergem, thans Alfons Sifferstraat.

1929

Maurice De Waele wint de Ronde Van Frankrijk.
Deze Meetjeslandse tourwinnaar werd in Lovendegem
geboren en woonde in Maldegem.

1937

Start van de aanleg van E40 van Brussel naar Oostende
met passage door Nevele.

1939

Het Belgisch Leger legt een vliegveld aan in Ursel (Wessegem) en Maldegem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
wordt hiervan gebruik gemaakt door de Duitse bezetter en hun Italiaanse bondgenoten. Bij de Bevrijding
gebruiken de Canadezen en de Britten het vliegveld.

Toeristische gids Meetjesland 2017
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1940 Tijdens de ‘Slag aan het Schipdonkkanaal’ onder andere
in Ronsele en Oostwinkel kan het Belgisch leger even
het oprukkende Duitse leger stoppen. Achttien dagen
na de Duitse inval wordt het verzet opgeheven.
1940 Alle bruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen worden
vernietigd, ook die in Nederland.
1944 De Bevrijding van het Meetjesland in september 1944
verloopt bloedig. In de streek tussen Eeklo en Knokke-
Heist vechten Canadezen voor de controle over de
Westerschelde en de haven van Antwerpen. Ook Poolse
soldaten voeren in onze streek een bitse strijd.
1952

De vissershaven van Boekhoute wordt afgesloten.
De Boekhoutse vissers moeten uitwijken naar de
Belgische kust, Breskens of Terneuzen.

1955

Het Belgisch leger verlaat het B67 vliegveld van
Wessegem. Er wordt een nieuw vliegveld in hartje
Drongengoed van Ursel in gebruik genomen, als NAVO
reservevliegveld.

1959

Eeklonaar Noël Foré wint Parijs-Roubaix, hij wordt
datzelfde jaar derde op het WK en zal in 1963 ook nog
de Ronde van Vlaanderen winnen.

1960 Akkoord tussen België en Nederland voor de uitbouw
van het kanaal Gent-Terneuzen tot een economische
levensader, capaciteit 50.000 ton. Tweede verlegging
van het kanaal door Zelzate.
1963

Eerste spadesteek voor een tunnel in Zelzate onder
het Kanaal Gent-Terneuzen.

1967

Sidmar maakt het eerste staal in Vlaanderen. Een jaar
later zijn in Zelzate tunnel en brug klaar voor gebruik.
De brug van Zelzate was toen de hoogste klapbrug van
Europa.

1968 In zaal Recta in Ertvelde treedt Pink Floyd op. In die
periode spelen ook Ike & Tina Turner in Ertvelde én
in Zelzate.

14
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1969 Eddy Wally zingt: ‘Als marktkramer ben ik geboren’.
Eddy Wally overlijdt in 2016, maar krijgt bij leven en
welzijn nog een museum in Zelzate én een beeldje
in Ertvelde.
1972

Roger De Vlaeminck wint de eerste keer topklassieker
Parijs-Roubaix. Er volgen er nog drie. Ook de Ronde
van Vlaanderen, Milaan-San Remo (drie keer), Luik-
Bastenaken-Luik, de Ronde Van Lombardije (twee keer)
en het Belgisch Kampioenschap (twee keer) komen
op zijn palmares te staan naast tal van andere over
winningen in rittenkoersen en ‘kleinere’ klassiekers.
Deze bekende Eeklonaar wordt terecht ‘de beste
behalve Merckx’ genoemd.

1972

Burgemeester Edgard Stockman legt de vissersboot
Bou 8 aan de kerk van Boekhoute als eerbetoon aan
de vissers en de provincie koopt Het Leen van Defensie.

Winterpracht boven de Asseneedse kreken

Toeristische gids Meetjesland 2017
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1973

Oosteeklonaar Ivan Heylen zet de muziekwereld op
zijn kop met twee hits ‘De Wilde Boerndochtre’ en
‘De Werkmens’

1977

Eeklo, Waarschoot en Zelzate blijven zelfstandig na
de fusie. De stad Eeklo blijft opvallend klein. Evergem,
Maldegem, Sint-Laureins en Assenede worden opvallend groot.

1976

Walter Planckaert uit Nevele wint de Ronde van Vlaanderen. In 2015 krijgt hij de titel van ereburger in Nevele.

1978

Waarschotenaar Johan De Muynck wint de Giro
d’Italia. Hij is de laatste Belgische winnaar van een
grote ronde.

1980 In een Zomergems repetitiekot schrijft de new wave
groep Red Zebra het liedje I can’t live in a living room.
1982

Frank Hoste uit Evergem wint Gent-Wevelgem en
wordt Belgisch kampioen. Twee jaar later wint hij de
Groene Trui in de Ronde van Frankrijk.

1983

Openstelling Expresweg Zelzate richting Antwerpen

1988 Eddy Planckaert wint de Ronde van Vlaanderen, datzelfde jaar de Groene Trui en twee jaar later ook ParijsRoubaix. Hij zet daarmee de kroon op het werk bij de
Nevelse familie Planckaert die met zijn twee oudere
broers Willy en Walter maar ook neef Jo nog drie toppers heeft afgeleverd in het vaderlandse wielrennen.
1990 De Nevelse renner Rudy Dhaenens wordt wereld
kampioen in Utsunomiya, Japan. In 1998 verongelukt
hij, ’s morgens onderweg naar de Ronde Van Vlaanderen.
1990 De Zelzaatse schrijver Eriek Verpale publiceert ‘Alles in
het Klein’ en wint in 1992 de NRC-prijs voor literatuur.
Eriek Verpale overlijdt in 2015.
1990 Tijdens de Eerste Golfoorlog maakt de NAVO gebruik
van zijn reserve vliegveld in hartje Drongengoed in
Ursel. Kijklustigen worden op afstand gehouden.
1990 Inhuldiging eerste museumstoomtrein tussen
Maldegem en Eeklo.
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1992

‘Operapaus’ Gerard Mortier, met roots in Zomergem,
wordt artistiek directeur bij de Salzburger Festspiele na
succesvolle jaren aan de Muntschouwburg in Brussel.
Daarna volgt nog de RuhrTriennale in Duitsland, Opéra
National de Paris, New York City Opera en Teatro Real
Madrid. Hij overlijdt in 2014.

2002 Verwoestende Nieuwjaarsbrand in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot.
2004 Aanleg verkeerswisselaar Zelzate-West op de kruising
van de R4 en de E34 (voormalige ‘expresweg’)
2006 Fietsnetwerk Meetjesland.
2007 Vernieuwde kerk van Waarschoot wordt feestelijk onthuld.
2007 Meetjesland krijgt zijn eigen merk: Meetjesland, maak
het mee!
2007 Vernieuwd Bezoekerscentrum Boekhoute over het visserijverleden in het stadhuis. In 2013 komt daar nog op
de bovenste verdieping ‘Grote Vrouwen in de Groote
Oorlog’ bij én een kunstwerk in Haven. In 2014 opent in
de kerk ‘Boekhoute in tijden van Oorlog’.
2008 De gemeente Evergem koopt het kasteeldomein van
Wippelgem en maakt er een wandelparadijs van.
2009 Erwin Mortier, afkomstig uit Hansbeke, wint de AKO-
literatuurprijs voor ‘Godenslaap’.
2010 De Eeklose zanger Tom Dice behaalt een zesde plaats
op het Eurosongfestival in Oslo.
2013

Oprichting Landschapspark Drongengoed.

2014

Het arboretum van provinciaal domein Het Leen haalt
de prestigieuze titel ‘ICS Camellia Garden of Excellence’

2014

Plots overlijden van Gorki-zanger Luc De Vos, afkomstig
uit Wippelgem, beroert heel Vlaanderen. Mia is zijn
bekendste hit.

2016 De twee jaar eerder overleden oud-premier Wilfried
Martens krijgt een standbeeld op het dorp van Sleidinge.
Hij was vanaf 1979 dertien jaar lang eerste minister
van België.
Toeristische gids Meetjesland 2017
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De Pietendriesmolen in
Knesselare, gezellig stopplekje
op de Drongengoedroute
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ACTIEF
Fietsen

Drie lusvormige toppers
hier in het meetjesland ligt ‘het vlakke land’ waar brel het zo graag
over had, met de kreken in het noorden, de kastelen in het zuidelijke
deel van het meetjesland en daartussen het meest bosrijke gebied in
de gentse regio. hier kan je verschillende lusvormige fietsroutes
uittesten door zeshoekige routebordjes te volgen.

Info Alle andere lusvormige routes vind je op
www.toerismemeetjesland.be
Enkele aanraders:
Drongengoedroute (44 km)
De Drongengoedroute (44 km) start aan de gelijknamige
hoeve in Ursel. Abt De Stoop van de abdij van Drongen richtte
hier in 1746 een hoeve op om aan bosbouw te doen. Heerlijk
fietsgebied in een licht glooiend landschap. We passeren
Provinciaal Domein Het Leen in Eeklo, het Schipdonkkanaal,
het Keigatbos, het Canada Poland War Museum in Adegem
en de Pietendriesmolen in Knesselare.

De Drongengoedroute is al jaren een klassieker

ACTIEF in het Meetjesland
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Maagd van Gentroute (38 km)
Vissers-, polderdorpjes en een historisch garnizoenstadje.
De Maagd van Gentroute loopt langs polderwegen in Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen. De visserij was in deze streek
belangrijk en in Philippine is de mossel nog steeds het belangrijkste culinaire paradepaardje. Of dwaal je liever door IJzendijke, waar vroeger de militairen marcheerden? Geniet je
graag van de grandeur van Watervliet, met zijn Stee en rijzige
kerk? En vergeet niet te
genieten van de Braakman:
1525 hectare groot met
bossen, weiden, akkers en
een waterrecreatiegebied
tot in Terneuzen. Deze voormalige zeearm werd in 1952
afgesloten. Een jaar voor de
watersnood van 1953 is dit
wellicht een zegen geweest
voor de hele regio die
bespaard bleef van de ramp
die de rest van Zeeland
Paster Sies van Watervliet
moest trotseren.
Nevellandroute (48 km)
De Nevellandroute brengt ons langs de mooiste plekjes van
de zes Nevelse dorpen. Een ontdekkingstocht in een eerder
onbekende streek ten westen van Gent. De route start in het
centrum van Nevele. Langs het kleine Poesele fietsen we naar
de blauwwitte luikjes van Hansbeke. Idyllische wegen leiden
naar het kastelendorp Merendree. Van Landegem komen we
aan de groene kasteelsite van Crombrugghe in Sint-MartensLeerne en zo fietsen we naar Vosselare. We houden even halt
aan de gemeentelijke visvijver De IJsput, een oase van groen
en rust. En dan terug naar Nevele, het dorp van schrijver Cyriel
Buysse. De auteur van ‘Het gezin Van Paemel’ is trouwens niet
de enige literaire klepper die we onderweg ontmoeten.
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Ga je even mee
op het Fietsnetwerk Meetjesland?

84-92-92-94-95-56-58-20-26-17-27-31-38-44-45-41-46-43-4239-1-99-97-96-92-84
SUGGESTIEROUTE Vanop de markt in Zelzate (52 km)
Met deze route geniet je bij start en aankomst van de gezellige
markt van Zelzate en zijn vele horecazaken. Hier liep vroeger
de Sassevaart, voorloper van het kanaal Gent-Terneuzen. Tot
tweemaal toe in de vorige eeuw werd Zelzate grondig verbouwd en heringericht om het Kanaal Gent-Terneuzen rechter
en dieper te maken. We rijden eerst langs de voormalige
spoorlijn Zelzate-Eeklo, richting Assenede. Vervolgens rijden
we richting Oosteeklo waar we rond de vroegere cisterciënze
rinnenabdij fietsen en via enkele kasseiwegen door de Oost
eeklose Bossen dokkeren. U kunt er mooi naast het kasseibaantje fietsen (voor het comfort). Een interessante stop is
kunstgalerij William Wauters. We dwarsen Sleidinge en op
het dorp kunnen we even verpozen met zicht op het nieuwe
standbeeld van Wilfried Martens. Vandaar fietsen we richting
Evergem voor het meest zuidelijke punt van onze route. Langs
het Kasteel van Wippelgem en het waterspaarbekken van
Kluizen gaat het naar Ertvelde waar je het mottekasteel
‘Hoge Wal’, de brouwerij van Steenberge en de site van de
Stenenmolen (met rosmolen) zult zien. Langsheen de mooie
Kasteelstraat rijden we opnieuw naar de Markt van Zelzate,
nota bene na Sint-Niklaas de tweede grootste van Vlaanderen.
Info Fietsnetwerk Meetjesland kost 6 euro (geldig
tot 2020). Je kunt gratis online aan de slag met
het fietsnetwerk op www.toerismemeetjesland.be
onder de rubriek ‘Fietsen’ met de routeplanner.
Wij raden fietsers aan de fietsnetwerkkaart tijdens
de tocht op zak te hebben. Toerisme Meetjesland
(T 09 377 86 00 of info@toerismemeetjesland.be)

ACTIEF in het Meetjesland
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De Lieve Vertelt
& De Kreken Spreken

De Lieve vertelt

het meetjesland is de regio waar de ‘ de lieve vertelt’ en ‘de kreken
spreken’. meteen leren we je hiermee twee thematochten op ons
fietsnetwerk meetjesland kennen.

De Lieve Vertelt (40 km)
Tocht langsheen het oudste kanaal van Vlaanderen. Van bij
de stichting van Gent zocht men een snelle uitweg richting
zee. De Lieve is het eerste gegraven kanaal van Vlaanderen
en moest Gent een snellere vaarverbinding met het Zwin
(streek van Damme en Brugge) bezorgen. In Lovendegem,
Waarschoot en Zomergem stroomt dit ‘Liefken’ nog als een
pittoresk kanaaltje waar vissers en reigers heersen. Achter
dit landschap schuilt geschiedenis, waarbij de economische
strijd tussen Gent en Brugge centraal staat.
De Kreken Spreken (35 km en 20 km)
In deze brochure staan twee thematochten over het OostVlaamse grensgebied tussen België en Nederland. De eerste
thematocht ‘Verhaal van de kreken in Sint-Laureins’ vertelt een
geschiedenis van overstromingen waarin het krekengebied
tot stand kwam. De tweede thematocht heet ‘Geschiedenis
rondom Kaprijke’. Dit dorp Kaprijke met zijn 17de-eeuwse
stadhuis en Plein is op zich al een ervaring. Beide genoemde
monumenten zijn nog duidelijke restanten van de laken
22
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De Kreken spreken

nijverheid in de toenmalige stad Kaprijke. Verder op onze
tocht ontdekken we de bossengordel ten noorden van Eeklo
en de polders ten zuiden van Bentille en Sint-Laureins.
Je kunt ‘De Kreken Spreken’ ook beleven met geluidsfrag
menten. Er zijn geluidsfragmenten met een gidsbeurt voor
de volwassenen voorzien en ook geluidsfragmenten te downloaden op www.toerismemeetjesland.be/dekrekenspreken
met een tof krekenverhaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
De geluidsfragmenten kunnen op je eigen mp3-speler, iPod
of iPhone. Op dezelfde pagina kun je de routekaart eveneens
gratis downloaden.
Info Download de fragmenten van ‘De Kreken spreken’
en maak een printje van de fietsroutekaart op
www.toerismemeetjesland.be bij ‘Fietsen’, helemaal gratis.
De routekaart van deze thematocht is ook te koop bij de
toeristische diensten van de streek (2 euro).
ACTIEF in het Meetjesland
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376 km groot Mountainbikenetwerk
Meetjesland
Voor mountainbikers is het Meetjesland zeker niet
de regio van nijdige hellingen of spannende afdalingen. Maar het is daarentegen wel een paradijs
voor moddervreters en fietskunstenaars die graag
door bospaadjes en weiden laveren.
Het Mountainbikenetwerk Meetjesland is een
permanent bewegwijzerd mountainbikenetwerk
met liefst 376 kilometer aan mountainbikeplezier
op de teller. Wat hebben wij te bieden: een parcours voor echte ‘flandriens’ die niet bang zijn van
wat tegenwind, bospaadjes en hier en daar een
leuk stukje modder om ‘door te vliegen’. En ja, ook
af en toe een kasseistrook om ‘u’ tegen te zeggen.
Verder vind je hier ook prachtige stukjes natuur en
een oase van rust. We vragen alleen dat je jouw
favoriete sport ook in die filosofie beoefent. Respecteer onze natuur en ongeschonden schone
plekjes! Respecteer ook de andere gebruikers van
de paden (wandelaars, ruiters, recreatieve fietsers).
Het netwerk verbindt (met inbegrip van de tussenliggende gemeenten) de zes permanente
mountainbikeroutes van Evergem (26 km), Knesselare (33 km), Maldegem (71 km), Sint-Laureins
(36 km), Lovendegem (45 km) en Zomergem (38
km). Deze laatste twee promoten we al enkele
jaren en groeiden uit tot twee echte ‘klassiekers’
in het genre.
Voor downloads en meer info
www.vlaamsemountainbikeroutes.be
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Mountainbikeplezier op een netwerk…
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Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken

Wandelen

Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
Het noordelijke krekengebied in het Meetjesland, toch wel
de parel aan de kroon, heeft een eigen wandelnetwerk.
260 km wandelwegen van de Maldegemse deelgemeente
Middelburg in het westen tot aan de grens met Zelzate
in het oosten. Een unieke manier om de kreken langsheen
de Belgisch-Nederlandse
grens te ontdekken.
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
Let op: najaar 2017 verschijnt
de nieuwe editie van
dit wandelnetwerk.
Info Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken
(kaart geldig tot najaar 2017
en nieuwe kaart tot 2021) is
te koop in alle toeristische
infokantoren voor 6 euro en
kan ook besteld worden via
www.toerismemeetjesland.be
26
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Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen

Het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen stuurt je op pad
langs de mooiste plekjes in drie grote bosgebieden van het
Meetjesland. De bossengordel strekt zich uit van Landschapspark Drongengoed in het westen over Provinciaal Domein Het
Leen in Eeklo, en over de Lembeekse Bossen tot aan de Oost
eeklose Bossen in het oosten van de regio. Ideaal voor een ontspannende daguitstap! Of je links- of rechtsom stapt, maakt
niet uit: het netwerk is in twee richtingen bewegwijzerd.
Info Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen (kaart geldig
tot 2019) is te koop in alle toeristische infokantoren
voor 6 euro en kan ook besteld worden via
www.toerismemeetjesland.be

Lembeekse Bossen

ACTIEF in het Meetjesland
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Oude Kalevallei Wandelroute (7 en 8 km)

De Vlaamse Landmaatschappij creëerde tussen de kasteel
dorpen Merendree en Vinderhoute twee schitterende
wandellussen (7 en 8 km). Deze lussen brengen je langsheen
de meanderende Oude Kale en laten je genieten van een
valleilandschap met een ogenschijnlijk vlak karakter, een
natuurlijk paradijs met gloednieuwe onverharde paadjes en
verrassende weideoversteken.
Uitsluitend voor wandelaars
met stevig schoeisel. Op een
boogscheut van Gent in de vrije
natuur. Er zijn twee lussen, één
van 7 en één van 8 km.

Oude Kalevallei Wandelroute

Info De Oude Kalevallei wandel
route kost 2 euro en is te verkrijgen
in de toeristische infokantoren.
Ze kan ook besteld worden via
www.toerismemeetjesland.be

Bladelin Wandelroute (6,5 km)

De Maldegemse deelgemeente Middelburg is een toeristisch
pareltje. Gelegen aan de grens met West-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen lijkt dit ‘Drievlaanderenpunt’ wel een
eilandje in de polders van het noorden. Gesticht door de
Brugse poorter Pieter Bladelin, vertelt dit grensdorp een
wonderlijke geschiedenis. Bladelin was raadgever van Filips
De Goede, schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies,
hofmeester van Karel De Stoute en diplomaat. Er ligt een
prachtig natuurgebied omheen het voormalige middeleeuwse
stadje. Je wandelt er langsheen de deels herstelde omwalling,
door het natuurlijke waterzuiveringsgebied en op vlonder
paden langs de Meulekreek.
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Boerke op stap,
4 wandelroutes
langs de grens

Pieter De Poortere

De wandelbrochure
‘Boerke op stap’ neemt
je mee op vier wandel
routes langs de Belgisch-
Nederlandse grens.
Gids van dienst is het
stripfiguurtje Boerke
van de Meetjeslandse
striptekenaar Pieter De
Poortere. Boerke bekijkt
het allemaal met een
knipoog en leert je
de grensstreek kennen
op een ongedwongen
en plezante manier.
Er worden vier thema’s
uitgesponnen:

De Grensroute (7,6 km)
In de buurt van Waterland-Oudeman, tast je samen met
Boerke de Belgisch-Nederlandse grens af. Al wandelend
kom je te weten hoe de grens tot stand kwam.
De Smokkelroute (13 km)
In Sint-Laureins over de grens heen, leer je de oversteek
plaatsen van smokkelaars ontdekken. Leer meer over het
kat-en-muis-spel van ‘blauwers’ en ‘commiezen’. Hier moesten
de uitstippelaars geheel in smokkeltraditie, de route na ver
schijning een beetje verleggen, zie erratum.
De Draadroute (10,5 km)
De ‘Dodendraad’ was een afschrikwekkende grens tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Je wandelt ten noorden van Boekhoute
ACTIEF in het Meetjesland
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langs herinneringen van deze versperring die een stempel
drukte op de streek én op de échte zeedijk van Boekhoute.
Nog altijd is niets zeker op deze route want hier werd (tijdelijk)
een brug afgebroken en ook de kaart in het boekje ter hoogte
van knooppunt 35 is niet helemaal correct, zie erratum.
De Waterroute (10,7 km)
Vanaf knooppunt 59 net buiten hartje Assenede wandel je
hier het gebied binnen waar eeuwenlang de zee tegen het
land aan schuurde. Het eeuwen durende gevecht van de mens
met het water ontdek je door stille getuigen: dijken, kreken,
bodemloze putten, kanalen…

Boerke op stap
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Wandelen in het kasteeldomein
van Wippelgem

Recht tegenover de kerk in Wippelgem vind je het grootste
kasteelpark van Evergem met centraal het kasteel van Wippelgem. De oudste vermelding van dit kasteel dateert van 1375.
In 1892 werd het kasteel volledig heropgebouwd. Het domein
is sinds 2008 eigendom van de gemeente en is vrij toegankelijk. Je kunt er fietsen, joggen maar vooral voor wandelaars is
het park een hele leuke uitstap. Neem een kijkje in de duiventoren of wandel rond in de oude moestuin. Met wat geluk
heeft er een huwelijk of jubileum plaats en kan je genieten
van een romantisch tafereel.

Kasteel van Wippelgem
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Belevingswandeling ‘Vossenogen’: De gemeente Evergem
stelde in Wippelgem een wandelbrochure samen waarbij
oud-schooldirecteur Achiel De Vos en Gorki-zanger Luc De Vos
ons door het dorp begeleiden, het dorp met zijn kasteel, zijn
‘boskapel’, zijn kunstwerken, zijn Gerardsmolen, ‘zijn’ Burg
gravenstroom en zijn levendig verenigingsleven. Vraag ernaar
in de bibliotheek van Evergem.

Kasteel van Wippelgem

Info Kasteel Van Wippelgem, Kramershoek 4,
9940 Evergem-Wippelgem, tussen fietsknooppunt 41
en 46, het kasteelpark is elke dag vrij toegankelijk
van zonsopgang tot zonsondergang.
Toerisme Infopunt Evergem, Hoofdbibliotheek,
Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem,
T 09 216 89 30

De routebrochure ‘Vossenogen’
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Zwemmen

De zwembaden van de regio
Wie houdt van zwemmen, kan naar het zwembad in Zelzate,
Maldegem, Zomergem, Eeklo en Ertvelde. Met een ploeterbad
voor allerkleinsten, een stroomversnelling en plezante glijbaan
trekt Zwembad Eurohal in Zelzate de kindvriendelijke kaart.
Alle Meetjeslandse zwembaden zijn binnenzwembaden.
Wie buiten wil zwemmen, verwijzen we graag door naar
provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke (alleen juli
en augustus), openluchtzwembad Neptunus in Wondelgem
(alleen juli en augustus), Recreatiedomein De Blaarmeersen
in Gent, het openluchtzwembad van Aardenburg, het openluchtzwembad van Sas-Van-Gent, De Braakman in Philippine,
het zwembad van Knokke-Heist of de mooie (en nabijgelegen)
stranden van Zeeuws-Vlaanderen en Knokke-Heist.
Info Zwembad Eurohal Zelzate, Oostkade, 9060 Zelzate,
T 09 345 74 22, www.zelzate.be/eurohal

Zwembad Eurohal Zelzate
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Rust en stilte aan de Grote Kil op de grens van Assenede en Sas van Gent

Provinciaal sportcentrum Boerekreek, sport
centrum met prachtige manège en ruim
watersportaanbod (vooral voor groepen)
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TREKPLEISTERS
De kreken en polders
in het noorden
het hoogtepunt van jouw bezoekje aan het meetjesland is het
krekengebied. dit gebied ligt mooi als een puzzelstukje ingeschoven
in zeeuws-vlaanderen. dat is geen toeval, want toen de belgischnederlandse grens in de periode na 1830 definitief werd vastgelegd,
haalden de nederlanders hun neus op voor dit moerassige gebied
met kilometerslange kreken en het grote risico op overstromingen
op deze plek. vooral sint-laureins en assenede mogen zich dé
krekengemeenten van de streek noemen. hier bevindt zich de kern
van het wandelnetwerk meetjeslandse kreken. hoogtepunten van
dit wandelnetwerk: de voetveren over het leopoldskanaal, de
boerekreek, de gezusterskreken in assenede, de bladelin wandelroute
in middelburg en natuurlijk de eindeloze polders tussen de kleine
dorpjes van het noorden.

In Sint-Laureins zijn de kreken heel zichtbaar aanwezig.
Ze liggen er als verrassende waterplassen in de polders van
het grensgebied. Tussen Sint-Laureins en Watervliet liggen
de grootste kreken van de streek.
De Boerekreek is een waterplas van
38 hectare groot, een gedeelte is
beschermd natuurgebied. Ook Natuur
punt beheert er terreinen. De kreek
maakt deel uit van het provinciaal
sportcentrum De Boerekreek, met een
hypermoderne verblijfsaccommodatie
voor groepen van 10 tot en met 90
personen. Een verblijf in het sportcentrum is het hele jaar mogelijk,
eveneens tijdens het weekend. Het
sportcentrum is uitgerust met een
prachtige manege, met binnen- en
buitenpiste. Hier kunnen groepen
en scholen komen zeilen, windsurfen,
TREKPLEISTERS in het Meetjesland
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peddelsurfen (suppen), kanoën, kajakken en paardrijden. Ook
mountainbike, kite, boogschieten, landboard, beachvolleybal,
petanque en zoveel andere sporten kunnen in het sport
centrum geboekt worden. Ideaal voor een teambuilding,
familieweekend, werkweekend en conferenties. Individueel
varen, surfen of zwemmen is er niet toegelaten. Op aanvraag
kunnen groepen hier de manege, paarden, fietsen en
mountainbikes huren (er zijn kindermaten beschikbaar).
Het gebied aan de kreek is publiek toegankelijk, er langs
wandelen en genieten van zon en polderzicht kan steeds.
Meer info over de Boerekreek op www.boerekreek.be of
via mail boerekreek@oost-vlaanderen.be
TIP Bezoek het rustige plekje aan de Oostpolderkreek
aan de Sint-Jansbrug (fietsknooppunt 75) en ontdek op de
belevingsplek Paling in ’t Groen aan de Oostpolderkreek
hoe het palingvissen vele decennia lang beoefend werd.
TIP Ontdek het plekje waar Blokkreek en Hollandersgat
elkaar kussen (fietsknooppunt 86). Doe je laarzen aan en
wandel eens op de paadjes langs de Roeselarekreek (Sint-
Belevingsplek Oostpolderkreek
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Margrietestraat, niet ver van fietsknooppunt 83). Wees getuige
van wonderlijke natuurtaferelen met horden zeldzame vogels
die hier rust vinden, vooral tijdens de winter. Nog twee plekjes?
De Molenkreek in Sint-Margriete (fietsknooppunt 42) en de
Oudemanskreek in Waterland-Oudeman (tussen fietsknooppunt 43 en 46) waar de beeldengroep ‘Als de vos de passie
preekt, boer let op je ganzen’ in het blinkende water staat.
TIP De Vrouwkenshoekkreek aan Kantijne evolueerde van
kreek naar weide terug naar kreek. Deze kreek ontdek je op
jouw fietstocht tussen fietsknooppunt 90 en 86. Tijdens de
verdieping van het Leopoldkanaal in de jaren ’50 werd de
Vrouwkenshoekkreek volledig opgevuld met baggerspecie
uit het kanaal. Op luchtfoto’s was de vorm van de kreek nog
duidelijk zichtbaar. In 2012 werd deze monumentale kreek in
ere hersteld.
TIP Ruiterroute ‘Grensroute Sint-Laureins’. Als ruiter of menner heb je keuze uit vier combineerbare en bewegwijzerde
lussen tussen de 15 en 35 km. Meer dan de helft onverhard!
Starten kan aan het provinciaal sportcentrum De Boerekreek.
Je ruitert of ment tot in Zeeuws-Vlaanderen. Beschikbaar op
kaart, als kml-bestand via Google Earth en in GPS-formaat.
Info www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
Vissen aan de Blokkreek

Info Toerisme Sint-Laureins,
Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins,
T 09 218 76 47,
dienstvrijetijd@sint-laureins.be,
www.sint-laureins.be
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De Grote Geul in Assenede

Ook Assenede heeft zijn indrukwekkende kreken. Deze
grote waterplassen liggen nog meer verscholen in het uitgestrekte polderlandschap. Dat zorgt ervoor dat deze kreken of
‘geulen’ in Assenede voor zeldzame vogels en overwinteraars
een waar paradijs zijn. Hier cirkelt de roofvogel ‘bruine kiekendief’ als een sierlijke koning rond de kreken op zoek naar lekkers.
Assenede is een gezellig dorp waar je ook lekker kunt eten of
een glaasje drinken. En vergeet ook niet te fietsen door het
naburige Boekhoute met zijn vissersverleden, zonnige terrassen op het dorp, zijn bezoekerscentrum en het uitzicht op
kasteel Ter Leyen. Het bezoekerscentrum ‘Boekhoute, vissersdorp zonder haven’ (mét toeristisch infokantoor) is een ideale
uitvalsbasis voor jouw ontdekkingstocht in de wonderlijke
natuur rond de Asseneedse kreken. Tot in 1952 kwam de
Braakman, als zeearm van de Westerschelde, hier tot rakelings
aan de Belgisch-Nederlandse grens. De kreken, de geulen en
het dijkenlandschap zijn dan ook vaak restanten van over
stromingen van de Braakman tijdens de middeleeuwen.
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TIP Waar de Doornendijkstraat ligt (tussen knooppunt 91 en 51) is rust te koop. Toch kunnen levensgenieters er terecht. Ten bewijze… Wie ’s avonds op deze plek
in ‘Café Passé’ belandt, zal hét uitje van zijn vakantie
beleven. Of ’s namiddags in de ‘Vliethoeve’ (Smoutersdijkstraat tussen fietsknooppunt 93 en 91) waar je op
de hoeve meteen thuis voelt en zo smaken er ook de
pannenkoeken. Er is zelfs een overdekte picknickplek.
Vlakbij: de meest verscholen Asseneedse kreken op de
grens met Nederland, ter hoogte van Scheurhoekstraat
en de Gezustersstraat: Grote Kil en Kleine Kil (tussen
fietsknooppunt 86 en 87).
Toerisme Infokantoor Assenede, Bezoekerscentrum
Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’, Boekhoutedorp 3,
9961 Boekhoute, T 09 341 90 80, toerisme@assenede.be,
www.assenede.be
Open op woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en
van 13u30 tot 16u30, open op vrijdag van 9 tot 12 uur en van
13u30 tot 15u30. Vanaf 15 juni tot 15 september open tijdens het
weekend op zaterdag en zondag van 10 tot 15u30
TIP Ten noorden van Zelzate, op een paar honderd meter van
de grens bevindt zich het Nederlandse natuurgebied Canisvliet,
een trekpleister voor de Zelzatenaar. De Canisvlietse kreek werd
eind de jaren negentig gesaneerd. Het natuurgebied lokt veel
watervogels. Het is een paradijs voor wandelaars en vissers.
TIP Leer het krekengebied kennen met een rugzak vol weetjes,
leesfiches en smakelijke adresjes om je wegwijs te maken
in het krekengebied. Vraag bij B&B De Bomlozen Put of B&B
De Molenkreek naar de wandeltocht ‘Rust, Groen & Ruimte’
(14 km) door Sint-Laureins. Of doe hetzelfde bij De Vliethoeve
voor de kreken van Assenede. Leer op deze manier ook onze
streekproducten kennen. www.plattelandscentrum.be
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Canada Poland Museum
‘Voor Vrede en Vrijheid’
in 1995 werd het ‘canada poland war museum’ opgericht als
herdenking aan de canadese en poolse soldaten die de streek
in 1944 bevrijdden. op een 3-tal km van het museum bevindt
zich het canadese militaire kerkhof te adegem.

Het Canada Poland War Museum bevat 2 musea:
Het Canadamuseum vertoont verschillende diorama’s die
het verhaal weergeven van mobilisatie, bezetting, bevrijding en de ‘Slag om het Leopoldskanaal’. Naast meer dan
280 originele uniformen, wapens, affiches en uitrustingen
is er een unieke film over de ‘Slag om de Schelde’ te zien.
In het Polandmuseum herbeleef je via verschillende diorama’s de Poolse soldaten die gevochten hebben in de streek
rond Aalter (met meer dan 80 originele Poolse mannequins).

40

Toeristische gids Meetjesland 2017

Ontdek in dit museum samen met je kinderen en kleinkinderen de bevrijding in miniatuur en beleef de gevechten op kinderhoogte (schaal 1/35), ideaal voor een dagje uit met de hele
familie, voor de kinderen is er ook een fotozoektocht doorheen
het museum.
Poolse Pantserdivisie General Maczek

De levensechte opstelling vertelt het
WOI-verhaal van onze streek.

Info Canada Poland War
Museum ‘Voor vrede en
vrijheid’, Heulendonk 21,
9991 Adegem (Maldegem),
T 050 71 06 66,
info@canadamuseum.be,
www.canadamuseum.be,
www.polandmuseum.be

Prijs: Eén museum bezoeken € 7 pp – 2 musea bezoeken € 12 pp.
Combinatietickets mogelijk met de Tuinen van Adegem.
Kinderen < 6 jaar = gratis. Groepsprijzen vanaf 20 personen,
mits boeking. Gids mits boeking.
Honden niet toegelaten in de musea.
Canadamuseum is volledig rolstoeltoegankelijk.
Polandmuseum is niet rolstoeltoegankelijk.
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De tuinen
van Adegem,
een parel voor
tuinliefhebbers
deze tuin van meer dan drie
hectare heeft 4 tuinstijlen.
je maakt er kennis met een
romantische franse tuinstijl
met een 17de-eeuwse paraplu
belegd met kathedraalglas,
een zuilengalerij met invloeden
van het oude rome nemen je mee
naar een engelse landschapstuin
met ornamenten, vijvers en
watervallen. tot de verbeelding
spreekt de japanse tuin met een
pracht aan rotsblokken, die de
levensweg van de mens
symboliseren. je gaat vol
tuinideeën buiten na het bezoek
aan de exotentuin met palmbomen,
bananenplanten en menhirs in een
druïdecirkel.

Deze private tuin werd door
eigenaar Gilbert Van Landschoot eigenhandig aangelegd, met unieke ornamenten
en hoogteverschillen tot
12 meter! Kom in het voorjaar
en geniet van alle voorjaars
bloeiers (azalea, rododendron, magnolia, camelia,…) Vanaf mei
is het dan weer spectaculair om de Franse tuin met meer dan
duizenden rozen te ontdekken!
Omdat deze tuinen privaat zijn, is er steeds een geleide wandeling van +/- 75min door de eigenaar zelf.
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Info Tuinen van Adegem,
Heulendonk 21, 9991 Adegem
(Maldegem), T 050 710 666,
www.tuinenvanadegem.be
Prijs: tuinen € 7 pp – gids inbegre
pen. Combinatietickets mogelijk
met Canada Poland War Museum.
Groepsprijzen vanaf 20 personen
in combinatie met de musea, mits
boeking. Kinderen < 6 jaar = gratis.
Honden niet toegelaten in de
tuinen. Deels rolstoeltoegankelijk.
Open april tem september 13-18u, eerste rondleiding om
13u – om de 45min nieuw startpunt – laatste tour om 16.45u.
Rondgang duurt ± 75 à 90min.
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Op de stoomtrein
tussen Maldegem en Eeklo
Maldegem bezit een charmant station uit 1862, beschermd
als monument. Het station is door vrijwilligers uitgebouwd
tot een uniek centrum met stoomlocomotieven, prachtige
oude rijtuigen en dieseltreinen. Dit station won de Vlaamse
Monumentenprijs 2007. Stoomcentrum Maldegem is een
‘levend museum’.
De treinen rijden nog en voeren je puffend en stomend
meer dan 50 jaar terug in de tijd, op houten banken of
in de pluche eerste klasse coupé van weleer.
Naast de ‘grote trein’ (naar Eeklo), is er ook een smalspoor
(richting Donk) met open wagonnetjes, ideaal voor de
kinderen.
In het bioscooprijtuig kan je kijken naar een film over
de treinen van vroeger.

Stoomcentrum Maldegem
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Van 1 mei tot eind september wordt er op zon- en feestdagen
gereden. In juli en augustus rijdt de trein ook op woensdag.
Op de trein kan je uitblazen bij een biertje of frisdrank.
Je wordt ter plaatse bediend. In het Stoomcentrum ben je
zeker een halve dag zoet.
Raadpleeg de website voor de juiste dienstregeling van
de treinen en de evenementen van het Stoomcentrum
(Stoomtreinfestival 29-30/4 en 1/5; Sinterklaastreinen 25-26/11
en 2-3/12).
Info Stoomcentrum Maldegem, Stationsplein 8, 9990 Maldegem,
T 050 71 68 52, info@stoomcentrum.be, www.stoomcentrum.be,
volwassenen betalen 12 euro en kinderen (4 tot 11) betalen
8 euro. Er zijn tickets van 35 euro voor gezinnen met twee
volwassenen en twee kinderen. Open op zon- en feestdagen
van mei tot eind september, van 10 tot 18 uur. Bijkomend in juli
en augustus open op woensdag tussen 10 en 17 uur.
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De Huysmanhoeve in Eeklo

Provinciaal Streekcentrum
Huysmanhoeve
De geschiedenis van deze site in het noorden van Eeklo begint
vermoedelijk in 1241. Op dat moment verkoopt Johanna Van
Constantinopel een stuk grond aan het Gentse Rijke Gasthuis
(de Onze-Lieve Vrouw-ter-Lazarie). Het Gasthuis (of klooster)
gebruikt de gronden, die toen ‘het Groot Goed’ werden genoemd,
in de eerste plaats als cultuurgrond. Aanvankelijk werden de
gronden bewerkt door de broeders zelf, maar vanaf 1348 wordt
de uitbating van de hoeve uit handen gegeven.
Vanaf dan begint de periode van de verpachting. De hoeve
zal tot 1736 verpacht worden aan inwoners van Eeklo en
omstreken. In 1736 neemt Joannes
Huysman (1691-1777) zijn intrek op de
hoeve, wat meteen de start betekent
van de generatie Huysman. Zij betrekken de hoeve tot 1996.
Het monumentale poortgebouw
is het enige nog resterende bouwwerk uit de middeleeuwen in Eeklo.
Samen met het woonhuis is de poort
sinds 1993 beschermd als monument.
De dreef, de omwalling, de dienst
gebouwen, het hof en de boomgaard
zijn geklasseerd.
46
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Het Streekcentrum Huysmanhoeve bruist van activiteit dankzij
de inspanningen van het Plattelandscentrum Meetjesland.
De vroegere koeienstal en een deel van het woonhuis zijn door
de dienst cultuur van de provincie i.s.m. de stad Eeklo, VVV Eeklo
en Erfgoedcel Meetjesland ingericht als Regionaal Depot
Meetjesland. Je vindt er een opstelling ‘landbouw’ en een opstel
ling ‘ambachten’. Je komt te weten hoe belangrijke Meetjeslandse museumstukken worden geklasseerd en gevrijwaard
voor de toekomst. Je krijgt niet alleen het verhaal over de site
te horen en te zien, maar een overzicht van erfgoed uit de hele
streek. In het woonhuis vind je het toeristische infokantoor
voor de streek, je kunt er terecht voor toeristische informatie
over het Meetjesland, routes en (groeps)arrangementen.
Verder is er een gezellige
cafetaria waar hoeve- en
streekproducten geserveerd worden. Een hele
zomer lang zijn er leuke
gezinsactiviteiten op de
Huysmanhoeve, zoals
permanente openlucht
tentoonstellingen, tijdelijke
exposities, theater op het
domein, een feestelijke
sfeer, fiets- en wandel
tochten, sneukeltoeren en meer van dit alles. Ideaal
startplekje om de zuidkant van het Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken te verkennen, trouwens.
Info Streekcentrum ‘De Huysmanhoeve’, Bus 1,
9900 Eeklo, T 09 327 04 47 (hoeve), 09 377 86 00
(Toerisme Meetjesland) of T 09 379 78 37 (Plattelands
centrum), huysmanhoeve@plattelandscentrum.be,
www.huysmanhoeve.be of www.plattelandscentrum.be.
Open van 1 april tot 1 oktober, telkens van woensdag
tot en met zondag, van 11 tot 18 uur. Ook op feestdagen.
Gratis. (Knooppunt 87)
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Provinciaal Domein Het Leen,
paradijs voor wandelaars
Het provinciaal domein Het Leen beslaat
ruim 278 hectare bos en strekt zich uit
over het grondgebied van de stad Eeklo,
de gemeente Waarschoot en vooral de
gemeente Zomergem. Het Leen is sinds
1973 eigendom van de provincie Oost-
Vlaanderen en is een voormalig militair
domein. Nu is het een wandelbos met
verharde wandeldreven. Er zijn ook leuke
niet-verharde paadjes. Ideaal voor een
zondagse wandeling met de kinderbuggy.
Bosinfocentrum Het Leen
Opvallend: er zijn vijftien vijvers in het
wandelgebied en in drie ervan mag gevist
worden. Dichtbij de parking is er de speeltuin en het speelbos. Bezoek zeker ook eens het arboretum en
het bosinfocentrum. Daar kunnen de kinderen een tasje huren
met onderzoeksmateriaal om de natuur in het bos beter te
exploreren. Ook fietsers zijn welkom in het domein. Op werkdagen kunnen ze op alle verharde paden rijden. In weekends
en op feestdagen enkel op de hoofdweg door het domein.
Info Provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80,
9900 Eeklo, T 09 376 74 74, F 09 376 74 76,
het.leen@oost-vlaanderen.be, www.hetleen.be
TIP Uitgezonderd de hoofdingang ten oosten van het
domein op de Gentse Steenweg in Eeklo heb je tussen zons
opgang en zonsondergang ook een toegang naar Het Leen
via Oostwinkelbrug (voor de fietsers traject knooppunt
54 > 57 en voor de wandelaars traject knooppunt 1 > 6 > 5).
Voor de wandelaars is er door de komst van het Wandel
netwerk Meetjeslandse Bossen nu ook een toegang in het
noorden bijgekomen (voor de wandelaars traject 3 > 4).
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Landschapspark Drongengoed
Wat is het Landschapspark?

Het Drongengoedbos vormt de kern van het landschapspark
en is het grootste aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen.
Met een oppervlakte van 550 hectare in de Middeleeuwen lag
er een grote bossengordel tussen Gent en Brugge, waarvan dit
bos een restant is.
De dorpen Knesselare, Ursel, Kleit en Oostwinkel liggen er omheen en vormen de ideale vertrekplaatsen om het bos en het
platteland te verkennen en te beleven, zowel te voet, met de
fiets, met de mountainbike als te paard. Je vindt er tal van leuke
locaties die iets vertellen over de streek, de historie en de natuur.
In Knesselare wordt het sigaarverleden van de voormalige
Cogétamafabriek tot leven gewekt.
In Kleit heeft de gemeente Maldegem in het kader van
Landschapspark Drongengoed een speelbos gecreëerd
dat door alle jeugdbewegingen en kinderen in de streek
omarmd wordt, een aanrader. Het is ondertussen ook uit
gebouwd tot een officiële bivakplaats.
Geniet van de natuurgebieden ‘Maldegemveld’ die Natuurpunt er beheert.
Voor de allerkleinsten: de Kabouterwandeling en een heuse
‘heksenhoek’ waar vertelseltjes kunnen gefluisterd worden.
Niet vergeten dat er ook twee speelzones rond de
Drongengoedhoeve zijn afgebakend! En Ursel herleeft
als Pierlaladorp.
Vanuit de drie ‘poortdorpen’ Knesselare, Ursel en Kleit
wordt ook fietsverhuur voorzien
Joggers? Volg de Natuurloop!
Info? www.natuurenbos.be/natuurloop-drongengoed
Meer info en contactgegevens fietsverhuur
www.drongengoed.be
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Landschapsinfocentrum
Drongengoedhoeve

Terras van de Drongengoedhoeve

Drongengoedhoeve en
het geheim van de Cuesta

Het hoogtepunt in het bos is de Drongengoedhoeve in Ursel
(tussen knooppunt 75 en 68). De voormalige abdijhoeve van
de Norbertijnen van Drongen dateert van 1746. Onder leiding
van abt De Stoop werd de hoeve opgericht en kreeg het bos zijn
drevenpatroon in dambordvorm. Voor de abdij van Drongen
was dit hét centrum van bosbouw.
Bezoek de Permanente Tentoonstelling ‘Het Geheim van
de Cuesta’ waar je op een stijlvolle en interessante manier
info krijgt over de geschiedenis van de hoeve en het omliggende landschap ‘Cuesta Zomergem-Oedelem’, een licht
glooiende kleirug. Open op zaterdag- en zondagnamiddag.
Of op afspraak voor groepen en scholen.
Er is een infopunt op zondag
Bezoek de kruidentuin
Met een beetje geluk werkt het keramiekatelier ‘Cuesta’
aan hun kunstwerken in de hoeve (vooral op zaterdag).
Drink een Johanneke, het eigen streekbier, of een Augustijn
in de cafetaria (ook open tijdens de week).
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TIP Vlakbij het dorpje Kleit ligt een vergelijkbare
site, namelijk Papinglo. Deze oude ontginningshoeve behoorde tot de Sint-Baafsabdij in Gent.
Momenteel is daar Cleythil Hotel en Restaurant
Papinglo (fietsknooppunt 69 en wandelknooppunt 28) in gehuisvest.
Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve
(met infopunt open op zondag), Drongengoedweg 9,
9910 Ursel, T 0473 64 81 84, toerisme@knesselare.be,
www.knesselare.be
TIP Volg vanaf de parking ‘Krakeel’ (beheerd
door Agentschap Natuur & Bos) in de Drongengoedweg de pijltjes van Natuurpunt (Natuurgebied Maldegem
veld) of de wandelknooppuntreeks 17-22-21-24-23-17-16
(3,8 km en stevige wandelschoenen!). Je ontdekt de natuur
gebieden waar de lokale Natuurpunt-afdeling op de eigen
terreinen nieuw bos aanplantte en op andere plekken het
oorspronkelijke heidelandschap van deze regio heeft hersteld.
Je vindt er zeldzame plantjes zoals gaspeldoorn, tweenervige
zegge, moeraswolfsklauw, dopheide, veenmos en gagel.
Beeld van heide in het Landschapspark Drongengoed
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Kortom, een echt paradijs voor natuurliefhebbers. In volle heide
bloei (eind augustus tot september) zelfs een paars paradijs dat
op sommige plekken een beetje aan de Hoge Venen doet denken. Schrik niet als je plots Galloway runderen tegenkomt. Ze
zien er vervaarlijk uit, maar ze zijn braaf. Je loopt er op knuppelpaden en smalle boswegeltjes. Behandel dit gebied met respect,
alstublieft. Plaatselijke landbouwers laten hier ook de eigen
streekeigen runderen grazen, zoals het West-Vlaams Rood.
Info? www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
TIP Fiets ten zuiden van het Landschapspark Drongengoed
tussen fietsknooppunt 74 en 89 en leer er ‘Vervlogen Verleden’
kennen. Dit infopad vertelt je aan de hand van 11 informatieborden het verhaal van het Urselse historische WO II-vliegveld
met geallieerde codenaam ‘B-67’ in het Meetjesland. Vlieg mee!
TIP Probeer ook eens de gratis routes Toku-toer en het
Landbouwpad (allebei 40 km) om hoeves en horecazaken
van het Landschapspark te ontdekken. Te verkrijgen op
de Drongengoedhoeve, bij de plaatselijke handelaars en
op de toeristische diensten.
Drongengoedhoeve in Knesselare
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De Lembeekse Bossen
Wie van boswandelingen houdt, vindt in de Lembeekse
Bossen alles wat nodig is: prachtige paden, een rustige om
geving en ook enkele horecazaken in de buurt om eens na te
kaarten over de mooie natuurlijke omgeving. De Lembeekse
Bossen gelden dan ook als dé voltreffer voor zondagse uitstap.
Naar het oosten toe, over de N458 Gent-Watervliet, liggen aansluitend de Oosteeklose Bossen waarvan het markante plekje
met de bijnaam ‘Boerenparlement’ jou zeker zal bekoren. Hier
komen buurtbewoners op zomerse zondagen samen om te
babbelen over koetjes en kalfjes.
Info www.natuurenbos.be/lembeeksbossenenbellebargiebos

De Lembeekse Bossen

We raden aan om bij jouw uitstapje naar de Lembeekse
Bossen, vlakbij de Heihoek, ook eens binnen te springen in het
Bardelaere Museum. Je gelooft de eigen ogen niet. Met meer
dan 16000 collectiestukken (!) verdeeld over 112 beroepen en
verspreid over 1.200 vierkante meter tentoonstellingsruimte
breekt Bardelaere waarschijnlijk enkele records in de museumwereld. Elk collectiestuk is te bezichtigen. Je komt ogen tekort
en volstrekt schattig is de humoristische wijze waarop alles is
voorgesteld. Een aanrader is de WOI-bunker die helemaal werd
ingericht zoals hij destijds werd gebruikt door de soldaten. En
ja, je kunt in het cafétje van Bardelaere ook een Krüger Export
of een ander lekker drankje drinken.
Info Bardelaere Museum, Ledestraat 42, 9971 Lembeke
(Kaprijke), T 09 377 04 22, bardelaeremuseum@skynet.be
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De mooiste
plekjes
langs Lieve
en Kale
De Lieve, van Belzele tot Zomergem

De Lieve is het oudste
kanaal van Vlaanderen
van die omvang en verbond oorspronkelijk Gent met het Zwin
(regio Brugge en Damme), een traject van liefst 40 km. Dat
was ongezien in de vroege middeleeuwen. Hier kan je fietsen
op de thematocht ‘De Lieve Vertelt’. De Kalebeek was heel lang
geleden een onderdeel van een bijrivierenstelsel van de Schelde.
Het water van de Kale reikte toen van de omgeving van Tielt via
de Durme door Lokeren tot Tielrode aan de Schelde. De Kale
is als natuurlijke rivier ondertussen al ettelijke keren door
sneden door nieuwe kanalen. In Zuid-Meetjesland komen
we de meanderende Kale nog af en toe eens tegen, vooral
in het ‘Land van Nevele’. Aanrader rondom de Kale: Oude
Kalevallei Wandelroute.
TIPS
Aan het kruispunt van de Rabotstraat en de Gentsesteenweg
in Evergem-Belzele kun je je wandeling starten langs de Lieve.
De naam Rabot verwijst naar een sluis op deze plaats,
tijdens de middeleeuwen. (in de buurt van knooppunt 34)
In de Lovendegemse wijk Haantje ligt aan de Haantjen
straat een fraaie fietsersbrug over de Lieve. (knooppunt 28)
Wandel of fiets in Waarschoot eens naar Hogevoorde
via de Akkerhoeve, een gezellig hoeveterras.
Check www.akkerhoeve.be (tussen knooppunt 15 en 28)
In Waarschoot is de Lieve fotogeniek ter hoogte van
Beirtjesbrug. (knooppunt 15)
Stoktevijverbrug in Zomergem aan de horecazaak ’t Oud
Liefken, waar de Lieve in het Schipdonkkanaal stroomt.
(knooppunt 59)
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Natuur beleven vlakbij Driesselken
in Merendree

Kalevallei aan Van Vlaenderenmolen
in Vinderhoute

Aan de Van Vlaenderensmolen in Vinderhoute meandert
de Oude Kale op zijn mooist. De kleine hoekjes in dit beschermd landschap verrassen. (tussen knooppunt 55 en 48)
Ter hoogte van het Driesselken in Merendree is de Kalevallei
vrijwel intact gebleven. (tussen knooppunt 47 en 66)
In het dorpje Beke op de grens van Waarschoot met
Zomergem hebben de vrijwilligers van het bewoners
platform enkele wandelroutes uitgestippeld rond de kerk
en de Lieve. Erfgoed en Cultuur
Uitblaasplekje in hartje Vinderhoute: Babbeltuin ’t Wegelke.
TIP Natuurpunt Nevele en Lovendegem bundelden, naast
de officiële Oude Kalevallei Wandelroute van Toerisme Oost-
Vlaanderen, drie Oude Kalevalleiwandelingen in Merendree
en Vinderhoute: de groene Merendree-wandeling (5,3 km), de
blauwe Vinderhoute-wandeling (4 km) en de rode Molenmeers
wandeling (3 km). Gratis folder met de drie wandelingen is
te verkrijgen bij Natuurpunt (www.natuurpunt.be/nevele)
of beide gemeenten.
TIP In het tijdschrift van Natuurpunt & Partners Meetjesland
verscheen in 2016 een fietstocht op de knooppunten (30 km)
in en rond de vallei van de Oude Kale tussen Nevele en Vinderhoute. Startpunt: sporthal Nevele (Zeistraat) Downloaden kan
op www.natuurpunt.be/nevele bij ‘Vallei van de Oude Kale’
onder fietsen en wandelen.
TREKPLEISTERS in het Meetjesland
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Het Middelburg van Bladelin
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ERFGOED
EN CULTUUR
Erfgoed digitaal ontdekken
in ertvelde en boekhoute kan je, op kindermaat, kennis maken met
stille getuigenissen van het landschap. in ertvelde is de hoge wal een
restant van een oud feodaal mottekasteel uit de middeleeuwen en in
boekhoute kan je mits een beetje hulp ook nog de restanten van de
haven ontdekken die er lag tot 1952. de handcomputer dient als
hulpmiddel tijdens deze ludieke digitale routes.

Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal:
In het bezoekerscentrum ‘Boekhoute,
Vissersdorp Zonder Haven’ vatten kinderen een tocht aan op zoek naar oude
havenrestanten van het vissersdorp.
Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal lopen
voorop. Ze nemen je op sleeptouw in een wandeling van 6 km
met de hulp van een handcomputer met gps-functie. Langs
negen stopplaatsen en via kleine opdrachten leer je het verhaal van het vissersdorp kennen. Na de tocht wacht de kinderen
een rondleiding in het bezoekerscentrum waar ze op een heel
eigentijdse manier kennis maken met de geschiedenis van dit
vissersdorp dat thans 20 km van de Westerschelde vandaan ligt!
Info Bezoekerscentrum ‘Boekhoute,
Vissersdorp Zonder Haven’,
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute,
T 09 373 60 08 (bezoekerscentrum)
of T 09 218 78 96 (dienst toerisme),
toerisme@assenede.be,
www.assenede.be (tussen
knooppunt 54 en 50)
Bezoekerscentrum Boekhoute
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Mottekasteel Hoge Wal
Ertvelde: Mottekasteel
Hoge Wal ligt vlakbij de
sporthal van Ertvelde.
Een bijzondere plek want
in 1190 bouwde de Gentse
Mottekasteel Ertvelde
burggraaf Zeger II hier zijn
militaire vesting. Het was
een versterkte woonplaats, bestaande uit een opperhof en een
neerhof. Rond de vesting lag een watergracht. Hoewel het oorspronkelijke kasteel in 1385 al vernietigd werd, is het toch één
van de best bewaarde restanten van mottekastelen in het land.
Families met kinderen vanaf 5 jaar kunnen het kasteel ontdekken door de wandelroute ‘Wat een berg’. Dit is een ontdekkingstocht aan de hand van een audiogids met enkele ludieke
opdrachtjes. Families met kinderen vanaf 8 jaar kunnen hier het
zoekspel ‘Het Motte Mysterie’ spelen, een detectivespel met
audiogids. Het Mottekasteel ligt tussen fietsknooppunt 1 en 39.
Info Audiogidsen en educatief materiaal kun je het hele jaar
door gratis afhalen mits afgifte van identiteitskaart in het sport
centrum De Hoge Wal, Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde.
Reservatie is niet nodig tenzij je met meer dan 20 personen
wenst te komen (T 09 358 51 00 of cultuurcentrum@evergem.be).
Het materiaal kan tot 90 minuten voor sluitingsuur worden
afgehaald in de cafetaria van Sportcentrum Hoge Wal. Openings
uren sporthal: zie www.evergem.be/sport. De sporthal is gesloten
op offciële feestdagen en ook steeds gesloten enkele dagen begin
september. Check www.mottekasteel.be
TIP In Zelzate kan je terecht voor een wandeling ‘Zelzate
tijdens de Groote Oorlog’: via QR-codes kom je van de
studenten van het plaatselijke atheneum te weten wat
hier de voornaamste herdenkingsplaatsen zijn in het fel
door de Eerste Wereldoorlog geteisterde Zelzate.
Check www.go-zelzate.be
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Grote Vrouwen in een
Groote Oorlog (Boekhoute)
Boekhoute (met zijn haven, zijn BOU8 en zijn kasteel
Ter Leyen) speelde ongewild een grote rol in de smokkel
routes van het verzet en de lokale economie. In het bezoekerscentrum van Boekhoute bezoek je de expo ‘Grote
Vrouwen in een Grote Oorlog’. En in de kerk kom je meer
te weten over ‘WOI en WOII in Boekhoute’. Voor groepen
is er ook de prachtige belevingswandeling ‘De Vluchtroute’ uitgewerkt. Aandacht ook voor het boeiende kinderluik in dit project: kinderen kunnen zelf spion zijn en een
smokkelspel spelen op de bovenverdieping.
Maak een geheime boodschap op en probeer deze over
de grens te smokkelen. Maar let op, onderweg probeert
de Duitse bezetter je te klissen. Wees hem te slim af,
trotseer de draad en slaag in jouw geheime missie!
TIP Tussen fietsknooppunt 49 en 89 (en aan het wandelknooppunt 52) ten noorden van Boekhoute ligt de
Braakmanhaven en de zeedijk. Op deze plek in de Braakmansstraat vinden we ook ‘de duiker’ onder de dijk die
smokkelaars en ‘grote vrouwen’ als de Doornikse Gabriëlle
Petit tijdens WOI doorgang verschafte van het bezette
België naar het vrije Nederland, onder de ‘dodendraad’
heen. Hier hebben de streekgidsen van het Meetjesland
een stuk van ‘De Draad’ opnieuw gereconstrueerd.
Daar niet zo heel ver vandaan, aan het Isabellagemaal
dichter bij fietsknooppunt 49, staat een kunstwerk van
Wesley Meuris ter herdenking van de slachtoffers van
de Dodendraad.
Info Bezoekerscentrum Boekhoute ‘Vissersdorp zonder
haven’, Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute, T 09 373 60 08
(bezoekerscentrum) of 09 218 78 96 (dienst toerisme),
toerisme@assenede.be, www.assenede.be
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In en rond monumenten
In en rond de Meetjeslandse monumenten herbeleef je het
verleden van de streek. De monumenten zijn restanten van
sterke verhalen van vroeger. Enkele aanraders:
De neogotiek en beeldenroute in Eeklo
In de Meetjeslandse hoofdstad Eeklo valt wel altijd iets te
beleven. De charmante hoekjes van Eeklo met volkszanger
Tamboer, Vlaamse muziek in cafeetjes, de smalle straatjes,
de vele standbeelden en pleintjes leer je niet zomaar kennen.
Het centrum van Eeklo

Textielstad Eeklo heeft een
neogotische kern met de Sint-
Vincentiuskerk, het vrede
gerecht, de psychiatrie Sint-Jan,
de Paterskerk, het standbeeld
van de Vlaamse voorvechter
Karel Lodewijk Ledeganck
en verschillende prachtige
herenhuizen. Bewonder het
17de-eeuwse stadhuis en het
door Unesco tot werelderfgoed erkende belfort dat er in
1932 werd bijgeplaatst als eerbetoon voor de oud-strijders
van de Eerste Wereldoorlog.

Start je stadsverkenning best op de markt of aan het toeristisch infopunt in de bibliotheek (Molenstraat 36, 9900 Eeklo).
Vraag er naar de stadswandeling om beter kennis te maken
met de fijne hoekjes van de stad. Dank zij de actieve toeristische
vereniging VVV Eeklo staan bij alle monumenten in de stad
ook heel duidelijke borden met uitleg over de diverse monumenten. In het Streekcentrum Huysmanhoeve net buiten
de stad vind je de rest van de VVV-verzameling in het Depot
Erfgoed Meetjesland.
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(Fietsknooppunt 94)
Info Toerisme Infopunt Eeklo, Bibliotheek, Molenstraat 36,
9900 Eeklo, T 09 218 27 00, info@eeklo.be, openingsuren:
ma-vrij (9u > 12u en 14u > 19u), za (9u > 12u)
Stadhuis en Plein in Kaprijke
Kaprijke is nu een dorp en was ooit een weversstad. De meest
opvallende kenmerken zijn het 17de-eeuwse stadhuis en het
prachtige Plein waar men tijdens de middeleeuwen van heinde
en verre naartoe kwam
om textiel te verhandelen.
Kaprijke is het dorp van
Hippoliet Van Peene.
Die schreef de tekst van
‘De Vlaamse Leeuw’ en
stond met zijn neef Karel
Miry aan de wieg van de
Minardschouwburg in
Gent, de eerste Nederlandstalige schouwburg in België.
Kaprijke eert hun nalatenschap met het ‘Beeld voor
Vlaanderen’ (aan het
begin van de Voorstraat).
In ‘Galerie Stadhuis’ kan
je vaak mooie kunst
Het stadhuis van Kaprijke
bewonderen.
Info Toerisme Infopunt Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke,
T 09 323 90 54, toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be
(tussen fietsknooppunt 79 en 74)
Bezoekerscentrum Bladelin in Middelburg
Middelburg-In-Vlaanderen heeft een rijk kasteelverleden. De
stichter van dit ministadje is de rijke Brugse poorter Pieter Bladelin, kind aan huis bij de Bourgondische koningen Filips De
Goede en Karel De Stoute. Hij richtte er zijn kasteel op en
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stichtte de stad omstreeks 1450 in de buurt van Brugge,
Damme, Sluis en Aardenburg. Het kasteel verdween vorige
eeuw onder het maaiveld. Het verleden werd recent opnieuw
blootgelegd door opgravingen waarvan de resultaten te zien
zijn in het bezoekerscentrum Bladelin. Dit bezoekerscentrum
in Middelburg geeft je inkijk in het verleden van het dorp, met
zijn prachtige Meulekreek die België scheidt van Nederland.
Het loont er ook de moeite om eens al wandelend vanaf de
Meulekreek, de herstelde omwallingen te bekijken rond Middelburg. Je komt er in een mooi natuurgebied terecht. In Middelburg kan je de Bladelin Wandelroute van Toerisme
Oost-Vlaanderen (2 euro) volgen. Deze route is 6,5 km lang en
geeft je de essentie van dit prachtige grensdorp in een notendop. Een aanrader.
Info Bezoekerscentrum Middelburg, Groene Markt 8a,
9992 Middelburg. Open van mei tot eind september op
zaterdag, zondag en feestdag van 13u30 tot 17 uur, in juli en
augustus ook open op donderdag- en vrijdagnamiddag.
Of na afspraak met Infopunt Maldegem (T 050 72 86 22)
(tussen fietsknooppunt 5 en 70)
De Meulekreek in Middelburg

Het Middelburg van Bladelin
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De voetgangersbrug in Nevele

Cyriel Buysse in Nevele
Op de markt van Nevele staat een kunstwerk ter ere van de
schrijver Cyriel Buysse. Hij werd er in 1859 in de straat Langemunt geboren. Zijn vader had een cichoreifabriek in de huidige
Cyriel Buyssestraat. Het is nu een privéwoning. Het waren zijn
tantes Rosalie en Virginie Loveling die hem de liefde voor de pen
bijbrachten. Hij werd een bekende schrijver en als naturalist
wereldberoemd met het toneelstuk ‘Het gezin van Paemel’.
Hij debuteerde met ‘Verslagen over den gemeenteraad in
Nevele’ maar zijn reputatie als getalenteerd schrijver kreeg
hij vooral door de romans ‘Het Recht van de Sterkste’ en ‘De
Biezenstekker’. Nevele ademt Buysse. Loop tijdens de zomer
op zondagnamiddag het Streekmuseum Rietgaverstede eens
binnen en je krijgt er authentieke teksten, foto’s en souvenirs
over Cyriel Buysse te zien. Meer dan de Buysse-relicten bevat
Museum Rietgaverstede vooral de kijk van stichter Antoine
Janssens (1922-1996) op Nevele door de eeuwen heen.
Als 17-jarige moest Antoine Janssens bij aanvang van WOII
op de vlucht voor de zware gevechten langs het Schipdonk
kanaal. In diezelfde periode overleed zijn vader en moest hij
als jonge man de schrijnwerkerij verder zetten. Hij begon in die
periode al een verzameling met postkaarten en relicten uit de
Nevelse geschiedenis. Zijn verzameling werd zo groot dat hij
de raad van zijn echtgenote Agnes Vander Vennet opvolgde:
ERFGOED EN CULTUUR in het Meetjesland
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“Bouw een museum in jouw tuin!” Vandaag neemt het merkwaardige tuinmuseum je mee doorheen de tijd, vanaf de
prehistorie tot na de Tweede Wereldoorlog.
TIP Ontdek de geschiedenis van de monumenten in Hansbeke en Landegem met QR-codes. Een fietstocht brengt je
langs 17 monumenten die uitgerust zijn met een QR-code.
Meer info op www.nevele.be/qrproject
Info Streekmuseum Rietgaverstede, C. Van der Cruyssenstraat 60,
9850 Nevele, Open op de zondagen van mei, juni en septem
ber van 14 tot 17 uur. Individueel bezoek is mogelijk op andere
zondagen van april tot november na afspraak. Bezoek in
groep ook van april tot november, alle dagen van de week.
Graag na afspraak, M 0486 75 64 78 (Fietsknooppunt 94)
Info Toerisme Infopunt Nevele, Bibliotheek, Stationsstraat 20,
9850 Landegem, T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be,
www.nevele.be/toerisme, openingsuren: di en do (16u >
20u), woe (14u > 20u), vrij (10u > 12u), za en zo (9u > 12u)
Rondom Sint-Barbarakerk
in Maldegem
Maldegem heeft steeds haar
karakter behouden en het loont
echt de moeite om in het centrum
van Maldegem eens rond te dolen.
Wat te zeggen van het Sint-Annapark in het hart van de gemeente?
Of van het neogotische gemeentehuis met zijn belforttoren en
zijn ligging aan de Ede? Je komt
meest onder de indruk van Maldegem wanneer je aan het Oud
Schepenhuis een straatje inslaat
om in en rond de Sint-Barbarakerk
te wandelen. Midden het drukke
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Rondom Sint-Barbara
kerk in Maldegem

centrum van Maldegem is dit een oase van rust. Aan het Oud
Schepenhuis staat het kolderieke beeldje Rietje Koane. Nog
een aanrader in Maldegem? Vraag naar de Kunst- en Poezieroute bij de toeristische dienst!
Info: Toerisme Infopunt Maldegem (gemeentehuis), Markstraat
7, 9990 Maldegem, T 050 72 86 22, toerisme@maldegem.be,
www.maldegem.be (Fietsknooppunt 10)
Blikvangers in Zelzate
Ook de grensgemeente Zelzate vertelt een mooi verhaal en
is zeker jouw bezoekje waard. De fraaie brugwachterhuizen,
het modernistische gemeentehuis, de Markt, Oost- en Westkade, het park en het voormalig Tolkantoor (nu B&B) aan de
jachthaven: het zijn allemaal plekken die getuigen van de
sterke verbondenheid van de geschiedenis van Zelzate met
het kanaal Gent-Terneuzen. Ook het oorlogsverleden (van
beide wereldoorlogen) heeft Zelzate getekend, belangrijk als
het strategisch was wegens haar strategische ligging aan de
grens. Deze laatste is al vele tientallen jaren een economische
ader richting Gent. Diverse herenhuizen waaronder het legendarische Café Napoleon, de Sint-Laurentiuskerk, de wijk Klein
Rusland van de vermaarde modernistische architect Huib
Hoste, het ludieke beeldje Mietje Stroel, de tank 2de Regiment
Gidsen en het rijke horeca-aanbod: allemaal redenen om
Zelzate de aandacht te schenken die het verdient.

Hartje Zomergem

 Tussen kerk en gemeentehuis
in Zomergem
In Zomergem ligt de gezellige
markt tussen kerk en gemeentehuis. Rondom de Sint-Martinuskerk
zijn er enkele fijne horecazaakjes
met terras. Richting Primus
Steyaertplein en Dekenijstraat
kom je onder de indruk van
de 19de-eeuwse herenhuizen.
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De Dekenij en haar tuin zijn prachtig. Het nabijgelegen Zomergemse vredegerecht is een pareltje. Als je richting Dreef fietst,
merk je dat Zomergem op een hoogte ligt, vrij uitzonderlijk
voor het vlakke Meetjeslandse landschap. Vandaar ook de
naam Zomergem-Boven. (tussen fietsknooppunt 7 en 61)
De kerkbrand van Waarschoot leidt
tot verrassende architectuur
Op nieuwjaarsdag 2002 stond Waarschoot op met een flinke
kater. Tijdens de oudejaarsnacht was de Sint-Ghislenuskerk volledig afgebrand. Velen dachten dat het maar een kwade droom
was, maar het beeld van de smeulende kerk loog niet. Enkel de
spitse witte toren, die dateert van 1393, kon worden gered.
Architectenbureau Stramien is ontwerper van de nieuwe kerk.
Het middenschip werd
als restant van het ver
leden behouden en
daarnaast kwam een
betonnen doos waarbij
heel veel aandacht werd
besteed aan lichtinval
en contact met de buiten
wereld. Loop er gerust
eens binnen, het is een
mooi staaltje moderne
architectuur geworden.
De nieuwe kerk werd
in 2007 in gebruik
genomen. (tussen fietsknooppunt 3 en 13)

De kerkbrand staat in Waarschoot
gegrift in elk geheugen

66

Toeristische gids Meetjesland 2017

Volkssport
Krulbol in
de kijker

In de molen op de mooiste
dries van Vlaanderen in
Doornzele vertelt de tentoonstelling ‘Expo Krulbol’
het verhaal van een
Meetjeslandse volkssport.
Op de vier verdiepingen
van de molen kom je alles
te weten over de spelregels
van de sport krulbol. Je ontKrulbol in het Meetjesland
dekt wie die ‘krulbolders’ nu
eigenlijk zijn, welke trucs
ze hebben en nog veel meer. Het krulbolspel is eeuwen oud.
Het spel zoals we het in deze regio kennen, wordt nog gespeeld
in het Meetjesland, het Gentse, de streek van Beernem en in
Zeeuws-Vlaanderen. Vlaamse emigranten namen het spel zelfs
mee naar de V.S. en Canada, waar het ‘Rollebolle’ heet. In krulbol
moet je de ‘bol’ naar een staak rollen. Wie het dichtste rolt (of
‘bolt’) wint. Doornzele Dries, nabij Evergem, staat bekend voor
zijn krulbolbaantjes. In de oude molenromp op de dries is een
expo over de sport ondergebracht. Deze voert je mee naar de
goede oude tijd toen een partijtje krulbol op zondag het hoogste
goed was. Boven op de molenromp heb je een fantastisch zicht
op de Dries (3 km lang!) en de Gentse haven. Alleen daarom is een
bezoekje aan Expo Krulbol al een ommetje waard.
Info Expo Krulbol, Doornzele Dries, 9940 Evergem, Belgische
Krulbolbond, M 0476 46 60 02, info@krulbol.be, www.krulbol.be
De expo is te bezoeken op vaste dagen (voor data zie website)
of na afspraak voor groepen van min. 15 personen. Telefoontje
op voorhand helpt. Het bezoek kan ook gecombineerd worden
met een krulbolinitiatie. (Knooppunt 4)
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De molens van het Meetjesland
Het Meetjesland is een molenrijke streek. En dan spreken
we niet alleen over de vele nieuwe windmolens die energie
opwekken voor de hele regio. Want die zijn er ook, van de
Gentse haven over Eeklo tot in Maldegem. Maar er zijn ook
enkele fraaie windmolens uit het verleden. Tijdens het weekend
is de kans groot dat je er hier en daar nog eentje kunt bezoeken
in volle werking.

Stenen Molen in Ertvelde

We raden je zeker de Stenen
Molen in Ertvelde aan (tussen fietsknooppunt 1 en 99)
waar naast de grote unieke
stenen windmolen nog een
echte rosmolen (met paarRosmolen bij Stenen Molen in Ertvelde
den) actief is. Ook de Pietendriesmolen in Knesselare
(fietsknooppunt 89) is een aanrader. Net als de pas
gerenoveerde Westermolen in Lembeke (in de buurt van
fietsknooppunt 71 en het fietspad op de oude spoorlijn
Eeklo-Zelzate richting Lembeke). Het Meetjeslandse speltgraan, een erkend streekproduct, wordt er volgens eeuwenoude traditie met de wind op natuurstenen gemalen.
68

Toeristische gids Meetjesland 2017

Elke zaterdag is er in Ertvelde bij de Stenen Molen speltmeel en speltbloem te koop in de molen. De opbrengst
hiervan gaat integraal naar de lopende restauratieprojecten
van de beide molens. Op de site van de Stenen Molen in
Ertvelde is ook de B&B De Rosmolen gelegen, dus je kunt er
slapen onder de wieken van een echte stenen molen.
Info Stenenmolen en Rosmolen Ertvelde vzw,
Stenenmolenstraat 21, 9940 Ertvelde, T 0485 13 90 83,
johan.van.holle@telenet.be, www.molen-ertvelde.be
Info Westermolen, Windgatstraat, 9971 Lembeke,
molenaar Erik Caeckaert (T 09 378 24 95)
Eveneens jouw bezoekje
waard tijdens een toevallige
fietstocht: Gerardsmolen in
Wippelgem (tussen knooppunt
41 en 46). Elke tweede zondag
van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is de
molen open van 10 tot 17 uur.
Een rondleiding voor groepen
is ook mogelijk.

Gerardsmolen in Wippelgem

Info gerardsmolen@gmail.com
of T 09 378 66 59 (Danny
Bundervoet)

TIP Noteer alvast de jaarlijkse Vlaamse Molendag (laatste
zondag van mei) en
rij die dag van molen tot molen in het Meetjesland.
Info Het provinciaal molencentrum Mola, Kasteel Puyenbrug,
Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke, T 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be, www.oost-vlaanderen.be/mola
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De Meester van Frankfurt
Op de ‘topstukkenlijst voor Vlaamse Primitieven’ prijken vooral
werken uit grote musea en grote steden. Maar één van die
betoverende werken is te vinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op het Stee van Watervliet (bijnaam: Kathedraal van het
Noorden). Hier hangt in een zijbeuk het schilderij ‘Nood Gods’
(1520), toegeschreven aan de Meester van Frankfurt. Zijn
echte naam is tot dusver steeds onbekend gebleven maar
de Meester van Frankfurt hangt met werken in Frankfurt,
Madrid, Heidelberg, Antwerpen en dus ook in Watervliet.
Het werk werd besteld door Lauwereyn. Deze hofambtenaar
van de Bourgondische koningen is de bouwheer van de majestueuze Onze-Lieve-Vrouwekerk op het Stee van Watervliet
(tussen knooppunt 46 en 60) en ligt er begraven. De kerk
is een prachtgebouw met een uniek orgel waarvoor orgel
kunstenaars van ver komen concerteren.
Info Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins,
T 09 218 76 47, dienstvrijetijd@sint-laureins.be,
www.sint-laureins.be

De Nood Gods van de Meester van Frankfurt
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Onze-Lieve-Vrouwekerk op het Stee in Watervliet
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UIT
Gezinsvriendelijk Meetjesland
het meetjesland bouwt al jaren aan een gezinsvriendelijk imago.
de landelijkheid, bossen, rust en het traditionele hoevetoerisme
dragen bij tot deze gezinsvriendelijke beeldvorming.

 De gemeente Maldegem heeft in Kleit op de rand van
Landschapspark Drongengoed het Speelbos Kleit ingericht
voor jeugdbewegingen en spelende kinderen. Even verder
op rond de Drongengoedhoeve heeft het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) ook twee speelzones voor de kinderen
afgebakend en een kabouterpad uitgestippeld.
Check www.drongengoed.be
 Nog rond Landschapspark Drongengoed kunnen kinderen
het infopad ‘Vervlogen Verleden’ van het voormalige
vliegveld B-67 in Wessegem volgen en ook het Cogétama-
infoparcours in centrum Knesselare is gezinsvriendelijk,
ze hebben elk een apart interactief luik voor de kinderen.
 Ook provinciaal domein Het Leen heeft een uitgebreide
speelzone, vlakbij de speeltuin en de picknickweide.
 In het speelbos van de Lembeekse Bossen aan het ‘kaartershuisje’ en vlakbij het horecaknooppunt ‘Heihoek’ werd een
avonturenparcours aangelegd.
In speelbos ‘De Slingerij’ in Oosteeklo, bij Antwerpse Heirweg in de Oosteeklose Bossen, kunnen kinderen naar
hartelust ravotten.
In Rieme ligt het speelbos langs de Kerreweg.
Op de grens van Zelzate en Wachtebeke ligt het natuur
gebied Kloosterbos dat wordt beheerd door het provinciebestuur. Bijna 9 hectare van het domein is aangeduid als
speelzone, waar kinderen en jongeren zich ten volle kunnen
amuseren in de natuur. De speelzone is verdeeld in vijf
delen, met elk een eigen mascotte in de vorm van een dier.
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Graag deze tip: Kinderboerderij de 3Pikkel in Knesselare.
Info? http://de3pikkel.weebly.com
In de Pierlepein-hoeve Ter Paddepoele in Maldegem staan
de deuren open voor kinderen die het leven op een boerderij
beter willen leren kennen. www.pierlepein.be/paddepoele
Ook De Paardenmelkerij Filippus is wat dat betreft een paradijs voor kinderen waarbij ze al spelend leren (bijvoorbeeld
met dieren om te gaan).
In bijna elk dorp, elke wijk of gemeente zijn er toffe speelparkjes en –tuintjes die door de gemeenten zorgvuldig
onderhouden worden. Mogen wij er enkele suggereren?
Het Heldenpark in Eeklo bijvoorbeeld. Of het Sint-Annapark
in Maldegem. Doornzele Dries in Evergem heeft ook een
reuzegrote speeltuin met o.a. natuurlijke speelmaterialen.
Een leuke tip is ook het jeugd- en sportdomein ‘Ter Walle’
in Oosteeklo.
Verder kunnen kinderen
in speelpark Den Boer in
Zomergem terecht.
Nog een tip? Rond de meeste
gemeentelijke sporthallen
van de streek zijn toffe
speeltuinen gecreëerd.
De drie bowlings in de
streek zijn Eurocity in Beke,
Yeti in Eeklo en Rozenhof
in Ursel.
’t Is eens iets anders maar
de sportieve gezinnen
kunnen ook naar de
Maldegemse indoorgolf
Hole-in-one of de minigolf
aan het zwembad van Eeklo.
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Theater
Tussen twee cultuursteden als Gent en Brugge is het als regio
niet gemakkelijk om te scoren op het vlak van theater. Al durven we hier toch onze nek uitsteken voor de stad Eeklo die
met het Cultuurcentrum De Herbakker, het kleinere theaterhuis De Koperen Leeuw en de over heel Vlaanderen bekende
Muziekclub N9 over drie stevige culturele troeven beschikt
voor wie op zoek is naar een uitje. Tel daar ook nog eens Bakkerei bij, die fungeert als foyer en ‘Klein Podium’ voor het Cultuurcentrum De Herbakker. De Vlaamse cultuurmakers laten
Eeklo dus niet zomaar links liggen.
Dat geldt trouwens ook voor Cultuurcentrum Evergem met
theaterzaal Stroming in Sleidinge. Ook daar wordt steevast
gezorgd voor een indrukwekkend theater-, humor- en muziekprogramma. Verder vermelden we graag het CC Den Hoogen
Pad in Adegem en zaal De Klaproos in de bibliotheek in Landegem waar met de regelmaat van een klok voorstellingen worden gehouden. In De Bijenkorf, het
gemeenschapscentrum in hartje
Assenede, en in De Meet in Bentille,
culturele site in Sint-Laureins, timmert het rijke verenigingsleven van
de dorpen van het noorden ook telkens een benijdenswaardig programma in elkaar. In Zelzate is er het
cultureel centrum De Brug in de
Asseneedsesteenweg en De Kring in
de Kerkstraat.
Info Een fijn overzicht van de culturele
evenementen van het Meetjesland
vind je terug op www.toerismemee
tjesland.be bij ‘evenementen’ of op
www.uitinhetmeetjesland.be.
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Goddelijk zitje in tKlooster
Stand-upper Joost Van Hyfte creëert elke eerste zondag van de
maand zitjes voor Comedy4Breakfast, een veelbesproken ‘goddelijk’ event waar het lachen is van bij het ontbijt tot lang na
de comedyshow. Een énig concept, enkel en alleen in Zelzate
te beleven.
tKlooster, in een
vorig leven een nonnenklooster en
kapel, biedt ruimte
voor diverse
socio-culturele activiteiten. Zoals onder
meer zomerse openlucht filmvertoningen, het ludieke
Valentijnevent, het
unieke Eén Vierkante Meter gebeuren… Volg de activiteiten op
www.het-klooster.be en www.facebook.com/TkloosterZelzate.
In tKlooster zijn meerdere bekoorlijke zalen die voor feesten,
tentoonstellingen, vergaderingen, workshops en andere gelegenheden kunnen gehuurd worden.
tKlooster biedt ook onderdak aan het documentatiecentrum
Heemkundige Kring Selsaete en drie Zelzaatse musea: het
Mietje Stroel Museum, het Museum Tweede Gidsen en het
Eddy Wally Museum. In groep op afspraak via Toerisme
Meetjesland. Iedere eerste dinsdag van de maand, van 14 tot
17 uur, staan de museumdeuren open.
Info: tKlooster, Kerkstraat 64A, 9060 Zelzate, T 0478 26 46 04,
info@het-klooster.be, www.het-klooster.be
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Op restaurant
Op restaurant gaan in het
Meetjesland is geen probleem. Elke kern heeft zijn
brasserieën, eethuizen en
eetcafés, met Maldegem,
Zelzate en Eeklo als absolute toppers. Toch willen
we je aandacht vragen
voor enkele opmerkelijke
plekken met lekkers uit
de streek.
Info
www.horecameetjesland.be
Restaurants en cafés dragen Meetjesland als eretitel
Enkele Meetjesland Restaurants en Meetjesland Cafés hebben
de handen in elkaar geslagen en werken samen aan culinaire
projecten in de streek. Zij dragen ‘Meetjesland’ als eretitel.
Zoek jouw favoriet Meetjesland Café of Restaurant op
www.plattelandscentrum.be
Een cluster van toprestaurants ten westen van Gent
Met restaurants als ’t Aards Paradijs in Merendree, Onder de
toren, De Bestemming en ’t Oud Gemeentehuis in Hansbeke is
er, op een boogscheut ten westen van Gent een echte ‘cluster’
ontstaan van topgastronomie. Adresjes voor levensgenieters
in de mooie dorpen van ‘Het land van Nevele’.
Info Toerisme Infopunt Nevele, Bibliotheek, Stationsstraat 20,
9850 Landegem, T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be,
www.nevele.be/toerisme, openingsuren: di en do (16u >
20u), woe (14u > 20u), vrij (10u > 12u), za en zo (9u > 12u)
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Gaan eten in de buurt van het Landschapspark Drongengoed?
Traditioneel is de omgeving van Drongengoed bekend als culinaire uitstap. Van paling tot ribbetjes tot tearoom. Alles is er.
Een naam die zeker een belletje doet rinkelen is het restaurant
Elckerlyc en zijn chef Peter De Clercq. Een eind verderop in
Maldegem toch ook aandacht voor Zoetendale en Kwizien.
En rij ook het gezellige dorpsplein van Ursel niet voorbij!
Of aan de Heihoek vlakbij de Lembeekse Bossen?
Als uitvalsbasis voor een fikse wandeling door de Lembeekse
Bossen is de Heihoek ideaal. Voldoende parkeerplaatsen, gezelligheid en vooral veel restaurants en eethuizen op deze plek.
Van gastronomisch hotel, muziekcafé tot kindvriendelijke brasserie, je vindt het er allemaal. En toch is het een plek om, tijdens
een kleine wandeling, te genieten van de rust en de stilte.

Genieten op restaurant aan de Heihoek in Lembeke
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Paling in Sint-Laureins
Sint-Laureins heeft een decennialange traditie van paling
gastronomie. Van heinde en verre zakte men af om hier, in
het krekengebied, te komen genieten van lekkere visgerechten
in typische palinghuizen. Rond Sint-Jan-In-Eremo bevinden
zich schitterende palinghuizen met namen die voor zich
spreken: Roste Muis, Polderzicht en Krekenpoort. Maar proef
ook eens de paling van de luxe brasserie Tijdloos, de brasserie
van het Godshuis, gastronomisch restaurant De Warande,
Restaurant De Engel of van Fred’s Café! En als dat nog niet
volstaat vervolledig je je weg naar Watervliet om de paling
te proeven van de restaurants Curieus en Niveau. Al deze
restaurants zijn actieve deelnemers van het project ‘Grenzeloos Genieten van Paling’. Wat je er zeker lust: het palingbier
Augustijn Grand Cru!

Paling in Sint-Laureins

Info Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins,
T 09 218 76 47, dienstvrijetijd@sint-laureins.be,
www.sint-laureins.be
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Kuipersmuseum Nevele
Als eerbetoon aan wijlen Achiel Bonami, kuiper in hart en
nieren, kan je een bezoek brengen aan het Kuipersmuseum
in Nevele. Achiel leerde de stiel in de jaren ’50 bij Brouwerij
Meiresonne in Gent en begon in 1958 een eigen kuiperij in
Nevele. Dochter Marleen maakt er nu nog houten bloem
kuipen en demonstreert graag aan de bezoeker hoe dat in
zijn werk gaat. Het originele kuipersmateriaal van Achiel
kan je er ook gaan bekijken. Voor een demonstratie wordt
wel eens de hulp van bezoekers gevraagd en dit dreigt wel
al eens in duigen te vallen… Letterlijk dan, want duigen zijn
onderdelen van een kuip.
Info Kuipersmuseum, Legekouter 5, 9850 Nevele,
T 0474 34 82 61, www.het.kuipersmuseum.be
Het Kuipersmuseum Nevele
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Bardelaere
Museum
Lembeke

Het Bardelaere is als het
ware een dorp in een dorp.
Ieder ambacht dat je daar
vroeger aantrof, vind je
hier terug, verspreid over
110 beroepen. Daarnaast
tref je in het openlucht
gedeelte een volledig
gerestaureerde bunker uit
1917, een oud kerkhof, het
wagenpark van vroeger,
een ‘bakkot’, oude boomBardelaere Museum aan de rand van
gaard, ’n sprookjestuin en
de Lembeekse Bossen
de TV-studio van AVS uit
1988. Meer dan 20.000
verschillende voorwerpen. 95% toegankelijk voor rolstoel
gebruikers. In het authentieke dorpscafé met groot terras kun
je verder nagenieten. Parkeren doe je gratis vlak aan de ingang.
Info Bardelaere Museum, Ledestraat 42, 9971 Lembeke,
T/F 09 377 04 22, bardelaeremuseum@skynet.be,
iedere zondag- en feestdag open van begin maart tot
eind oktober en voor groepen van minimaal 20 personen
ook op andere dagen (telefoneren rond 11 uur),
individueel bezoek €5 consumptie inbegrepen,
groepen (+20) €5 consumptie en gids inbegrepen,
scholen €2,5 consumptie en gids inbegrepen,
kinderen tot 12 jaar (vergezeld van de ouders) gratis
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Mietje Stroel aan gemeentehuis Zelzate

Uit in het centrum van Eeklo
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SHOPPING
De shoppingcentra
uiteraard heeft elk groot dorp in het meetjesland zijn winkels en
cafés. de kleine zaak onder de toren staat nog vrij sterk in de streek.
toch kunnen we niet ontkennen dat eeklo en de grotere
meetjeslandse gemeenten een absolute hoofdrol spelen als
winkelcentrum voor de regio.

In Eeklo start je koopjesjacht op de Markt waarrond tien
tallen kledingwinkels, bakkerijtjes, een grootwarenhuis,
banken, restaurants en cafeetjes liggen. Als je richting
station wandelt, kun je naar het Krüger Shoppingcenter
met een vrij compleet aanbod aan grotere merkwaren
huizen en een parking. Als je van op de markt richting
Boelare en Koning Albertstraat wandelt, bemerk je een
flink aanbod aan schitterende winkels. Eeklo levert dus
voor de regio al gauw een viertal kilometer winkelmogelijkheden. De echte grootwarenhuizen liggen buiten het centrum. Om te parkeren: het is meestal druk en er is relatief
weinig parkeerplaats, volg de P-route en betaal waar nodig
je parkeerticket. Er wordt intens gecontroleerd.
Zelzate is voor Meetjeslanders ook zo’n plek waar graag en
veel gewinkeld wordt. Wist je dat Zelzate na Sint-Niklaas
de tweede grootste markt van Vlaanderen heeft? De Grote
Markt is gezellig en biedt voor winkelliefhebbers voldoende
aanbod. Ook hier kan je genieten van een glaasje op één
van de terrasjes. Parkeren in Zelzate is gratis en er is plaats
genoeg. Wie op de Grote Markt niet kan staan, wijkt uit
naar West- en Oostkade vlakbij. Wie in Zelzate op de Markt
is: het gemeentehuis, de burgwachtershuizen, de Sint-
Laurentiuskerk en het beeldje Mietje Stroel verdienen
zeker jouw aandacht. Voor de grotere winkels kun je
terecht buiten het centrum in de handelszone aan de
Rijkswachtlaan naast de R4/Kennedylaan.
SHOPPING in het Meetjesland
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Het centrum van Maldegem

Het centrum van
Maldegem biedt een
mooi aanbod aan
winkels in combinatie
met enkele eethuizen
en broodjeszaken. Buiten
het centrum aan de N9
in Maldegem vinden
we een ruim aanbod
grote merkwarenhuizen.
Het centrum van
Maldegem is blauwe
zone, dus vergeet
jouw parkeerkaart
niet te plaatsen.
Zomergem is een mooi dorpscentrum om te winkelen
(Dreef). In de loop van het jaar zijn er winkelacties
gekoppeld aan evenementen: bv. winterpret tijdens de
kerstperiode, actie ‘Kip en het ei’. Zomergem heeft ook
nog zijn eigen drukbezochte jaarbeurs (begin november,
uniek in het Meetjesland!) en, last but not least, Vette
Veemarkt (eind maart, enig in Vlaanderen!).
In de gemeente Waarschoot komen mensen graag in
de vele speciaalzaken hun koopjes doen. Opvallend in
Waarschoot is het aantal horecazaken in het centrum.
Langs de N9 in Waarschoot staan enkele grote winkels
die van heinde en verre koopjesjagers lokken. Dat aanbod
van grote winkels vind je ook verder op de N9 richting
Zomergem en Lovendegem.
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Als marktkramers
zijn wij geboren

Marktzanger Tamboer in Eeklo

De markt leeft in het Meetjesland.
Twee bekende gezichten op de
Vlaamse markten de laatste eeuw
waren de volkszangers Tamboer
en vooral tijdens de jaren zeventig
en tachtig Eddy Wally. Niet toevallig twee Meetjeslanders. Hier leeft
de markt nog en we kunnen elke
toerist aanraden om eens te
komen kuieren en shoppen op
onze markten. Elke voormiddag
kan je bij ons naar de markt.
Marktstad nummer één in onze
regio is ongetwijfeld Eeklo met
zijn markt op donderdagvoor
middag in het centrum van Eeklo.
Een traditie die stamt uit de
middeleeuwen toen Eeklo in heel
Vlaanderen bekend was om zijn
‘biggenmarkt’. Tamboer zit het als
standbeeldje op zijn bankje aan
de kerk nog altijd allemaal te
bekijken. Aanrader in Eeklo is
ook de piepkleine Kaaise Zondagsmarkt op het Gebroeders Van
De Woestijneplein.

Zelzate heeft ook een sterke
markttraditie op maandag. Al
De maandagmarkt van Zelzate
meer dan 100 jaar bestaat deze
maandagmarkt. Er zijn ook jaarlijks drie avondmarkten en vier grote rommelmarkten die veel
volk lokken uit de omliggende gemeenten.
SHOPPING in het Meetjesland
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Kalender
Maandagvoormiddag beginnen de markten van
het Meetjesland de week met de Zelzaatse markt.
Een echte klassieker. Maar diezelfde voormiddag is
de markt van Maldegem een te duchten concurrent.
Dinsdagvoormiddag kan je gaan ‘markten’ in
Zomergem en Assenede.
Woensdagvoormiddag is het aan de populaire
markt in de Ertveldse Lindenlaan.
Donderdagvoormiddag heeft de markt in het
centrum van Eeklo alleen concurrentie van de
kleinere markt op de Dries van Doornzele.
Vrijdagvoormiddag kan je naar de markt in Sleidinge,
in Lovendegem of in Nevele.
Zaterdagvoormiddag is het drummen en aanschuiven
op de markt van Evergem.
Zondagvoormiddag is er de sympathieke maar piepkleine Kaaise Zondagsmarkt in Eeklo.
Bloemenmarkt aan
het stadhuis van Eeklo
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De streekproducten
In Ertvelde, deelgemeente van Evergem, vind je al zes generaties lang de brouwerij Van Steenberge. Daar wordt volgens
de regels van de traditionele brouwkunst de amberblonde
Augustijn gebrouwen met respect voor de gebruiken van
de paters Augustijnen die het bier voor het eerst brouwden
in 1295. De passie van het brouwersbloed zet nog steeds
de toon in de moderne
brouwerij met heerlijke
bieren van hoge gisting met
nagisting op fles, zoals o.a.
Gulden Draak en Piraat die
ook wereldwijd gesmaakt
worden. Wil je de brouwerij
eens bezoeken (in groep)?
Reserveren kan via
info@vansteenberge.com
Den Tseut verrast als huisbrouwerij in Oosteeklo, waarvan
de inwoners in de buurt wel eens ‘varkens’ of ‘tseuten’ worden genoemd. Sinds kort is er aan de huisbrouwerij Den Tseut
ook een echt proeflokaal waar je al het lekkers van de kleine
brouwerij eens kunt proeven. De brouwer en brouwerin
nemen je mee in hun verhaal. Maar best niet allemaal tegelijk... Een seintje op voorhand helpt. Over ‘tseuten’ gesproken,
wist je dat je in Oosteeklo mee op groepswandeling kunt met
het varken Felicienne? De ‘Orde van de Smoutpot’ weet er als
over. Elke zaterdag van 14 tot 20 uur en elke zondag van 16
tot 20 uur kan er bij Huisbrouwerij Den Tseut gedegusteerd
worden! Meer info op www.huisbrouwerijdentseut.be
Hiernaast vind je hier en daar nog wel een interessante
microbrouwerij of streekbiertjes die hoge ogen gooien
in de biermarkt. Zo won het bier Troubadour van The
Musketeers uit Ursel een gouden medaille op de World
Beer Cup in Chicago.
Naast het streekgerecht ‘Paling op Sentse Wijze’ werd
onlangs de ‘ingelegde paling uit de kreken’ (Sint-Laureins)
SHOPPING in het Meetjesland
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als een echt streekproduct erkend door de VLAM, te verkrijgen
bij Polderzicht in Sint-Jan-in-Eremo. Geen streekproduct maar
minstens even lekker om te proeven is de ambachtelijk
gerookte paling in Sint-Laureins. Proeven maar!
In een landbouwregio als Meetjesland zijn er nog streekproducten die voor het voetlicht mogen worden gebracht:
de appelwijn Pomme Charelle, ambachtelijke pralines, biologisch appelsap, lekkere vleesproducten, zuivel in alle soorten
en gewichten, … Een hele reeks streekproducenten zijn verenigd in de coöperatieve mmm…eetjesland onder begeleiding
van Plattelandscentrum Meetjesland. Zij bundelen hun producten tot één grote troef voor
de streek. De coöperatie mmm…
eetjesland biedt ook verschillende
categorieën van geschenkpakketten aan. Deze kun je op maat
bestellen bij de verschillende
hoevewinkels.
Een erkend streekproduct is de
‘kaantjesworst’. Deze lekkernij
kan je verkrijgen in Slagerij ‘Johan
& Inge’ uit Ertvelde. Maar er zijn
nog lekkernijen, hoor. Het grond
witlof en asperges van Andries
en Chocolade Vermeire in Basse
velde, de honing van Marion
Dhondt in Oosteeklo, lekkers
van de Houtlandhoeve in
Assenede, mede (honingbier)
van de medebrouwerij Zelzate
van Ronald Haeck, hoeve
producten op Simoenstede in
Waarschoot of ’t Veldeken in
Evergem, appelwijn Pomme
Charelle van Maldegem, enz.
Appelwijn Pomme Charelle
van Maldegem
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Het Plattelandscentrum Meetjesland in Sint-Laureins is een
educatief bezoekerscentrum over land- en tuinbouw en het
Meetjeslandse platteland, gevestigd in de oude melkerij van
Sint-Laureins. Hier krijg je meer informatie over de korte keten
en de streekproducentencoöperatie mmm…eetjesland.
Beslist jouw bezoekje waard.
Info Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 9980
Sint-Laureins, T 09 379 78 37, info@plattelandscentrum.be,
www.mmm-eetjesland.be
Zin in Paardenmelk? De heilzame werking ervan was vele
honderden jaren geleden al bekend bij de stepperuiters uit
Azië. Paardenmelkerij Filippus, Vakebuurtstraat 243,
9990 Maldegem, T 050 38 16 10, M 0479 31 19 40,
info@filippus.com, www.filippus.com
Op de rand van het dorp Oostwinkel kom je tijdens zomermaanden precies een beetje in de Provence terecht en
dat heeft alles te maken met de kruidendistilleerderij
Netelvuur en de coöperatieve kruidenvennootschap
Aarde-nd-werk (www.aardendwerk.be) Netelvuur kweekt
er de eigen kruiden voor zijn productie. Met Aarde-nd-werk
worden heilzame kruiden op diverse hoeves en locaties
(zoals natuurgebieden) in het Meetjesland
verzameld en verwerkt tot 100% lokale theeCuberdons
en keukenkruiden. In de thee-tuin-kamer kan je
genieten van de biologische Landschapsinfusie,
Abdij-infusie of Erf-infusie. Netelvuur, Veldhoek 33,
9931 Oostwinkel, T 09 259 98 91, M 0472 73 45 18
info@netelvuur.be, www.netelvuur.be
Een opmerkelijk topproduct uit het Meetjesland zijn de cuberdons of ‘neuzen’ die naar een
origineel recept door de Eeklose confiserie Geldhof worden gemaakt. De Eeklose neuzen mogen
zich de ‘echte’ noemen en zijn ook door de VLAM
erkend als streekproduct.
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In Evergem is er echter eveneens een producent van echte
Gentse neuzen of cuberdons. Confiserie 2000 uit de Evergemse deelgemeente Kluizen heeft net als zijn concurrent
uit Eeklo het certificaat ‘streekproduct’ toegekend door VLAM.
Confiserie 2000 produceert ook snoepjes met de naam Lydia,
Candymonster en Fruits de Luxe.
Eeklo staat dan weer bekend voor het bedrijf Cavalier en zijn
suikervrije chocolade die over heel Europa wordt uitgevoerd.
Ook de Nougat Vital uit Nevele mag zich ‘the real thing’
noemen want het bedrijf is een heus begrip op de inter
nationale markt. Nougat Vital is genoemd naar de Turkse
stichter van het bedrijf. Vital Görmez, geboren in Istanboel,
vestigde zich na vele omzwervingen door Europa met zijn
familiebedrijf in het Gentse en uiteindelijk in Nevele.
Het meest opvallende streekproduct in het Meetjesland
is echter de Boekhoutse Garnaal. In Boekhoute zijn nog
twee vissersfamilies actief
waar je verse en zelf gevangen Belgische garnaal kunt
krijgen, volgens mensen
die het kunnen weten
‘kaviaar van de Noordzee’.
In de café’s en restaurants
van Boekhoute wordt de
authentieke Boekhoutse
garnaal geserveerd.
De garnaalvissers van Boekhoute

Info Garnaalvissers Erik en Peter Rammeloo, Boot ‘Beatrix’
in Breskens, Stationsstraat 64a, 9961 Boekhoute, T 09 373 72 75
Info Garnaalvisser Patrick Verschraegen, Boot ‘De Enige Zoon’
in Terneuzen, Haven 79, 9961 Boekhoute, T 09 373 55 05
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Zoekwijzer per gemeente
Assenede 

Andries Witlof en Asperges: Shopping 
Bezoekerscentrum Boekhoute: Trekpleisters 
Bezoekerscentrum Boekhoute: Erfgoed en Cultuur 
Boekhoutse Garnaal: Shopping 
Boerke Op Stap: Wandelen 
Café Passé: Trekpleisters 
Chocolade Vermeire K&K: Shopping 
De Bijenkorf: Uit 
De Draad: Erfgoed en Cultuur 
Den Tseut: Shopping 
Dinsdagmarkt Assenede: Shopping 
Garnaalvissers Erik en Peter Rammeloo: Shopping 
Garnaalvisser Patrick Verschraegen: Shopping 
Grote Vrouwen en de Groote Oorlog: Erfgoed en Cultuur 
Houtlandhoeve: Shopping 
Honing Marion Dhondt: Shopping 
Krekengebied Assenede: Trekpleisters 
Maagd van Gentroute: Fietsen 
Oosteeklose Bossen: Fietsen 
Oosteeklose Bossen: Trekpleisters 
Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal: Erfgoed en Cultuur 
Spoorlijn Eeklo-Zelzate: Fietsen 
Suggestieroute Fietsnetwerk: Fietsen 
Vliethoeve: Trekpleisters 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: Wandelen 
William Wauters: Fietsen 

p. 88
p. 39
p. 59
p. 90
p. 29-30
p. 39
p. 88
p. 75
p. 59
p. 87
p. 86
p. 90
p. 90
p. 59
p. 88
p. 88
p. 38-39
p. 20
p. 21
p. 53
p. 57
p. 21
p. 21
p. 39
p. 26
p. 21

Bakkerei: Uit 
Beeldenroute: Erfgoed en Cultuur 
Bowling Yeti: Uit 
Cavalier: Shopping 
Cuberdons: Shopping 
Cultuurcentrum De Herbakker: Uit 
Donderdagmarkt: Shopping 
Drongengoedroute: Fietsen 
De Koperen Leeuw: Uit 
Heldenpark: Uit 
Huysmanhoeve: Inleiding 
Huysmanhoeve: Trekpleisters 
Kaaise Zondagsmarkt: Shopping 
Krüger Shopping Center: Shopping 
Ledeganck: Erfgoed en Cultuur 

p. 75
p. 60
p. 74
p. 90
p. 89
p. 75
p. 86
p. 20
p. 75
p. 72
p. 5
p. 46-47
p. 86
p. 83
p. 60

Eeklo
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Neogotiek: Erfgoed en Cultuur 
Markt-Boelare-Koning Albertstraat: Shopping 
Minigolf Eeklo: Uit 
Museumspoorlijn Maldegem Eeklo: Trekpleisters 
Muziekclub N9: Uit 
Provinciaal domein Het Leen: Trekpleisters 
Provinciaal domein Het Leen: Uit 
Textiel: Erfgoed en Cultuur 
Stadswandeling: Erfgoed en Cultuur 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: Wandelen 
Winkelcentra Eeklo: Shopping 
Zwembad Eeklo: Zwemmen 

p. 60
p. 83
p. 74
p. 44
p. 75
p. 48
p. 73
p. 60
p. 60
p. 27
p. 26
p. 83
p. 33

Augustijn: Shopping 
Belevingswandeling Vossenogen: Wandelen 
Brouwerij Van Steenberge: Fietsen 
Cuberdons: Shopping 
Cultuurcentrum Evergem: Uit 
De Lieve en de Kale: Trekpleisters 
Donderdagmarkt Doornzele: Shopping 
Expo Krulbol: Erfgoed en Cultuur 
Gerardsmolen Wippelgem: Erfgoed en Cultuur 
Gulden Draak: Shopping 
Kaantjesworst Johan & Inge: Shopping 
Kasteeldomein Wippelgem: Wandelen 
Motte Mysterie: Erfgoed en Cultuur 
Mottekasteel Ertvelde: Fietsen 
Mottekasteel Ertvelde: Erfgoed en Cultuur 
Mountainbikeroute Evergem: Fietsen 
Piraat: Shopping 
Standbeeld Wilfried Martens: Fietsen 
Stenen Molen en Rosmolen Ertvelde: Erfgoed en Cultuur 
Stenen Molen Ertvelde: Fietsen 
Suggestieroute Fietsnetwerk: Fietsen 
’t Veldeken: Shopping 
Vrijdagmarkt Sleidinge: Shopping 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Wat een berg: Erfgoed en Cultuur 
Woensdagmarkt Ertvelde: Shopping 
Zaterdagmarkt Evergem: Shopping 
Zwembad Ertvelde: Zwemmen 

p. 87
p. 32
p. 21
p. 90
p. 75
p. 53
p. 86
p. 67
p. 69
p. 87
p. 88
p. 31
p. 58
p. 21
p. 58
p. 24
p. 87
p. 21
p. 68
p. 21
p. 21
p. 88
p. 86
p. 27
p. 58
p. 86
p. 86
p. 33

Bardelaere Museum: Trekpleisters 
Bardelaere Museum: Uit 

p. 53
p. 81

Evergem

Kaprijke
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De Kreken Spreken: Fietsen 
Heihoek aan Lembeekse Bossen: Trekpleisters 
Heihoek aan Lembeekse Bossen: Uit 
Lembeekse Bossen: Trekpleisters 
Plein: Erfgoed en Cultuur 
Speelbos Lembeekse Bossen: Uit 
Stadhuis Kaprijke: Erfgoed en Cultuur 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: Wandelen 
Westermolen: Erfgoed en Cultuur 

p. 22
p. 53
p. 78
p. 53
p. 61
p. 73
p. 61
p. 27
p. 26
p. 68-69

Cleythil Hotel: Trekpleisters 
Cogétama: Trekpleisters 
Cogétama: Uit 
Bowling Rozenhof: Uit 
Drongengoedhoeve: Trekpleisters 
Drongengoedhoeve: Uit 
Drongengoedroute: Fietsen 
Het Geheim van de Cuesta: Trekpleisters 
Kabouterwandeling: Trekpleisters 
Keramiekatelier Cuesta: Trekpleisters 
Kinderboerderij 3pikkel: Uit 
Landbouwpad: Trekpleisters 
Landschapsinfocentrum: Trekpleisters 
Landschapspark Drongengoed: Trekpleisters 
Landschapspark Drongengoed: Uit 
Mountainbikeroute Knesselare: Fietsen 
Natuurpuntwandelingen Drongengoed: Trekpleisters 
Pierlaladorp Ursel: Trekpleisters 
Pietendriesmolen: Erfgoed en Cultuur 
TOKU-tour: Trekpleisters 
Vervlogen Verleden B 67: Trekpleisters 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 

p. 50
p. 49
p. 73
p. 74
p.50
p. 73
p. 19
p. 50
p. 49
p. 50
p. 74
p. 52
p. 48
p. 49-50
p. 73
p. 24
p. 51
p. 49
p. 68
p. 52
p. 52
p. 27

Babbeltuin ’t Wegelke: Trekpleisters 
De Lieve Vertelt: Fietsen 
De Lieve Vertelt: Trekpleisters 
De Lieve en de Kale: Trekpleisters 
Fietstocht Natuurpunt: Trekpleisters 
Mountainbikeroute Lovendegem: Fietsen 
Natuurpuntwandelingen Oude Kale: Trekpleisters 
Oude Kalevallei Wandelroute: Wandelen 
Oude Kalevallei Wandelroute: Trekpleisters 
Van Vlaenderensmolen: Trekpleisters 
Vrijdagmarkt: Shopping 

p. 55
p. 22
p. 54
p. 54-55
p. 55
p. 24
p. 55
p. 28
p. 54-55
p. 55
p. 86

Knesselare

Lovendegem
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Maldegem

Bezoekerscentrum Bladelin Middelburg: Erfgoed en Cultuur 
Bivakplaats Kleit: Trekpleisters 
Bladelin Wandelroute: Wandelen 
Bladelin Wandelroute: Erfgoed en Cultuur 
Canada Poland War Museum: Trekpleisters 
Cleythil Hotel: Trekpleisters 
Den Hoogen Pad: Uit 
Drongengoedroute: Fietsen 
Elckerlyc (Kleit): Uit 
Filippus Paardenmelkerij: Shopping 
Indoorgolf Hole-in-one: Uit 
Kwizien (Donk): Uit 
Landbouwpad: Trekpleisters 
Landschapspark Drongengoed: Trekpleisters 
Landschapspark Drongengoed: Uit 
Maandagmarkt: Shopping 
Maerlantroute: Fietsen 
Mountainbikeroute Maldegem: Fietsen 
Natuurpuntwandelingen Drongengoed: Trekpleisters 
Papinglo: Trekpleisters 
Pierlepeinhoeve Ter Paddepoele: Uit 
Pomme Charelle: Shopping 
Rondom Sint-Barbarakerk: Erfgoed en Cultuur 
Rietje Koane: Erfgoed en Cultuur 
Shoppingcentra Maldegem: Shopping 
Sint-Annapark: Erfgoed en Cultuur 
Sint-Annapark: Uit 
Speelbos Kleit: Trekpleisters 
Speelbos Kleit: Uit 
Stoomtrein Maldegem-Eeklo: Trekpleisters 
Tuinen van Adegem: Trekpleisters 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: Wandelen 
Winkelcentrum Maldegem: Shopping 
Zoetendaele (Maldegem): Uit 
Zwembad Sint-Anna: Zwemmen Actief 

p. 61-62
p. 49
p. 28
p. 61-62
p. 40-41
p. 51
p. 75
p. 21
p. 78
p. 89
p. 74
p. 78
p. 52
p. 49-50
p. 72
p. 86
p. 22
p. 24
p. 51
p. 51
p. 74
p. 87
p. 64-65
p. 65
p. 84
p. 64-65
p. 74
p. 49
p. 73
p. 44-45
p. 42-43
p. 27
p. 26
p. 82
p. 78
p. 33

’t Aards Paradijs (Merendree): Uit 
Cyriel Buysse: Erfgoed en Cultuur 
De Bestemming (Hansbeke): Uit 
De Kale: Trekpleisters 
Kuipersmuseum: Uit 
Natuurpuntwandelingen Oude Kale: Trekpleisters 
Nevellandroute: Fietsen 

p. 77
p. 63-64
p. 77
p. 53
p. 80
p. 55
p. 22

Nevele
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Nougat Vital: Shopping 
Onder De Toren (Hansbeke): Uit 
Oude Kalevallei Wandelroute: Wandelen 
Oude Kalevallei Wandelroute: Trekpleisters 
’t Oud Gemeentehuis (Hansbeke): Uit 
Streekmuseum Rietgaverstede: Erfgoed en Cultuur 
Toprestaurants in kastelendorpen: Uit 
Vrijdagmarkt Nevele: Shopping 
Zaal De Klaproos: Uit 

Sint-Laureins

Ambachtelijk gerookte paling: Shopping 
Belevingsplek Paling in ’t groen: Trekpleisters 
Blokkreek: Trekpleisters 
Boerke Op Stap: Wandelen 
Curieus: Uit 
De Engel: Uit 
De Kreken Spreken: Fietsen 
De Meet Bentille: Uit 
De Warande: Uit 
Fred’s Café: Uit 
Hollandersgat: Trekpleisters 
Ingelegde paling uit Sint-Laureins: Shopping 
Krekengebied Sint-Laureins: Trekpleisters 
Krekenpoort: Uit 
Maagd van Gentroute: Fietsen 
Meester van Frankfurt: Erfgoed en Cultuur 
Mountainbikeroute Sint-Laureins: Fietsen 
Niveau: Uit 
Paling: Uit 
Paling op Sentse Wijze: Shopping 
Plattelandscentrum Meetjesland: Shopping 
Polderzicht: Uit 
Sportcentrum Boerekreek: Trekpleisters 
Stee Watervliet: Erfgoed en Cultuur 
Tijdloos: Uit 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: Wandelen 
Wandeltocht ‘Rust, groen en ruimte’: Trekpleisters 

Waarschoot

Akkerhoeve: Trekpleisters 
De Lieve: Trekpleisters 
De Lieve Vertelt: Fietsen 
De Lieve Vertelt: Trekpleisters 
Kerkbrand van Waarschoot leidt tot verrassende cultuur:
Erfgoed en Cultuur 
Mountainbikeroute Waarschoot: Fietsen 

p. 90
p. 77
p. 28
p. 53
p. 77
p. 63
p. 77
p. 86
p. 75
p. 87-88
p. 36
p. 36
p. 29-30
p. 79
p. 79
p. 22
p. 75
p. 79
p. 79
p. 36
p. 87-88
p. 34-37
p. 79
p. 20
p. 70
p. 24
p. 79
p. 79
p. 87-88
p. 87
p. 79
p. 35
p. 70
p. 79
p. 26
p. 39
p. 53
p. 53
p. 22
p. 53
p. 66
p. 24
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Simoenstede: Shopping 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Winkelcentrum Stationsstraat: Shopping 

p. 88
p. 27
p. 84

Blikvangers in Zelzate: Erfgoed en Cultuur 
Canisvliet en omgeving: Trekpleisters 
Comedy4Breakfast: Uit 
De Brug: Uit 
De Kring: Uit 
Eddy Wally Museum: Uit 
Heemkunidige Kring Selsaete: Uit 
Kloosterbos speelzone: Uit 
Maandagmarkt: Shopping 
Markt Zelzate: Fietsen 
Medebrouwerij Zelzate: Shopping 
Mietje Stroel: Shopping 
Museum Mietje Stroel: Uit 
Museum Tweede Gidsen: Uit 
Shoppingcentra Zelzate: Shopping 
Suggestieroute Fietsnetwerk: Fietsen 
tKlooster: Uit 
Wandeling ‘Zelzate tijdens de Groote Oorlog’: Erfgoed en Cultuur 
Winkelcentrum Grote Markt: Shopping 
Zwembad Eurohal: Zwemmen 

p. 65
p. 39
p. 76
p. 75
p. 75
p. 76
p. 76
p. 72
p. 86
p. 21
p. 88
p. 85
p. 76
p. 76
p. 82
p. 21
p. 76
p. 58
p. 82
p. 33

Zelzate

Zomergem

Aarde-nd-werk: Shopping 
Centrum Zomergem: Shopping 
Den Boer speelpark: Uit 
De Lieve: Trekpleisters 
De Lieve Vertelt: Fietsen 
De Lieve Vertelt: Trekpleisters 
Dinsdagmarkt: Shopping 
Drongengoedroute: Fietsen 
Eurocity: Uit 
Landschapspark Drongengoed: Trekpleisters 
Mountainbikeroute Zomergem: Fietsen 
Netelvuur: Shopping 
Oud Liefken: Trekpleisters 
Tussen kerk en gemeentehuis: Erfgoed en Cultuur 
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: Wandelen 
Zwembad Den Boer: Zwemmen 
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p. 89
p. 84
p. 74
p. 53
p. 22
p. 53
p. 86
p. 21
p. 74
p. 49-50
p. 24
p. 89
p. 54
p. 65-66
p. 27
p. 33
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Info

Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be

Gemeentelijke infopunten

Toerisme Maldegem (in gemeentehuis), Markstraat 7, 9990 Maldegem,
T 050 72 86 22, toerisme@maldegem.be, www.maldegem.be
Toerisme Sint-Laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, T 09 218 76 47,
dienstvrijetijd@sint-laureins.be, www.sint-laureins.be
Bezoekerscentrum Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’, Boekhoutedorp 3,
9961 Boekhoute, T 09 373 60 08 (bezoekerscentrum) of 09 218 78 96
(dienst toerisme), toerisme@assenede.be, www.assenede.be
Toerisme Infopunt Assenede, (in bibliotheek, bij dienst vrije tijd),
Sportstraat 2, 9960 Assenede, T 09 218 78 96, toerisme@assenede.be,
www.assenede.be
Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve (infopunt open op zondag),
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel, T 0473 64 81 84, toerisme@knesselare.be,
www.knesselare.be
Toerisme Infopunt Kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke, T 09 323 90 54,
toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be
Toerisme Infopunt Evergem, Hoofdbibliotheek, Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem,
T 09 216 89 30, openingsuren ma (14u > 18u), di en do
(10u > 12u en 14 > 19u30), woe en vrij (10u > 12u en 14u > 18 u), za (10u > 17u)
Toerisme Infopunt Nevele (in bibliotheek), Stationsstraat 20, 9850 Landegem,
T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be, www.nevele.be/toerisme
Gemeentehuis Nevele dienst toerisme, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele,
T 09 321 92 15, info@nevele.be, www.nevele.be/toerisme
Toerisme Infopunt Waarschoot, (in gemeentehuis), Dorp 1, 9950 Waarschoot,
T 09 250 59 02, info@waarschoot.be, www.waarschoot.be
Toerisme Infopunt Eeklo, (in STIP), Molenstraat 36, 9900 Eeklo,
T 09 218 27 00, info@eeklo.be, www.eeklo.be
Toerisme Infopunt Zomergem, (in gemeentehuis), Markt 1, 9930 Zomergem,
T 09 370 75 75, gemeente@zomergem.be, www.zomergem.be
Toerisme Infopunt Lovendegem, (in gemeentehuis), Kerkstraat 5, 9920 Lovendegem,
T 09 370 70 20, onthaal@lovendegem.be, www.lovendegem.be
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Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00
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het Meetjesland
in kaart gebracht

zeeuws-vlaanderen

sint margriete

waterland-oudeman
watervliet

Meulekreek

sint jan-in-ermo

Krekengebied
Sint-Laureins

Vissersdorp zonder haven

boekhoute

middelburg

sint-laureins

bassevelde

Blinker en Stinker
donk

maldegem

Grote Markt

adegem

balgerhoeke

Huysmanhoeve

Canada Poland
Museum
kleit

oosteeklo

lembeke

eeklo
Neogotiek

Wandelnetwerk
Meetjeslandse Bossen

waarschoot

ronsele

beke

zomergem

aalter

lovendegem
Oude
Kalevallei

hansbeke

De Lieve

wippelgem
sleidinge

doornzele

Kasteelpark
Wippelgem

belsele

kerkbruggelangerbrugge

evergem

vinderhoute

gemeentegrens

merendree

gemeentekern

Kasteeldorpen

dorpskern
landegem

lotenhulle

poeke

Krulbol

Kasteeldreef

Sas van
Schipdonk
bellem

rieme

Mottekasteel
Hogewal

kluizen

knesselare

ursel

ertvelde

Waterspaarbekken

oostwinkel

Drongengoedhoeve

zelzate

Lembeekse
bossen

Provinciaal
domein Het Leen

sint-maria-aalter

assenede

kaprijke

Stoomtrein
Maldegem

brugge

Krekengebied
Assenede

Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken

gent

te zien

Cyriel Buysse

lang het water

nevele

wandelnetwerk

poesele

vosselare

bosgebied

