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Waar ligt het Meetjesland?
In het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen,
tussen Gent, Brugge en de Zeeuws-Vlaamse kust ligt het
Meetjesland. Het bestaat uit 12 gemeenten, met Eeklo
als enige stad.
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Paradijs voor fietsers
Een streek die landelijke rust ademt. Waar je nog ruimte
te over en uitgestrekte, weidse landschappen aantreft.
Dat is het Meetjesland. Het is de perfecte illustratie van
‘Mijn vlakke land’ dat Jacques Brel zo liefdevol bezingt. Het
Meetjesland is een waar paradijs voor fietsers. Ver weg van
de drukte trap je door dit verrassend veelzijdige gebied. Door
bossen, langs uitgestrekte velden en polders, met een uniek
krekengebied als topper. Zelfs Meetjeslands enige stad Eeklo
is bezaaid met groen. Pittoreske dorpjes en gehuchten met
welluidende namen, fraaie pleinen en kastelen maken de
charme compleet.
In dit magazine doen wij je vijf uitgestippelde fietsroutes
door dit fraaie landschap cadeau. Over het Fietsnetwerk
Meetjesland, dat dit voorjaar een opfrisbeurt kreeg. De
routes vertrekken vanuit ankerpunten in de regio, waar je
makkelijk kan parkeren en verpozen na je fietstocht. Je hoeft
geen doorgewinterde trapper te zijn: de lussen variëren
in afstand van 30 tot 55 kilometer én kunnen eenvoudig
worden ingekort. En natuurlijk reiken wij je ook tips voor
mooie, boeiende en lekkere tussenstops aan. Maak er
meteen een weekendje weg van. Een aantal logeeradresjes
geeft je een stevige korting. Je ontdekt die verderop.
Veel lees- en fietsplezier en een fantastische vakantie!
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Dorpje met rijk kasteelverleden

Cultuur in het klooster

Middelburg

tKlooster
Het voormalige nonnenklooster van
Zelzate bruist nu van cultuur. Comedy is er
goed vertegenwoordigd, want stand-upcomedian Joost Van Hyfte richt er maandelijks een Comedy4Breakfast in. Tijdens de
zomermaanden geniet je er van filmvertoningen in openlucht en een boel andere
activiteiten die je ontdekt op de website of
facebookpagina.
tKlooster biedt ook onderdak aan het documentatiecentrum Heemkundige Kring
Selsaete en drie musea: het Mietje Stroelmuseum, het Museum Tweede Gidsen en
het Eddy Wallymuseum. Elke eerste dinsdag
van de maand (13u-17u) staan de deuren
open. Daarbuiten op afspraak te bezoeken.

Je kent ongetwijfeld de gelijknamige stad in
Nederland, maar wist je dat ook Vlaanderen zijn Middelburg heeft?
Vlakbij de grens ligt dit landelijke pareltje
verscholen. Vandaag is het een deelgemeente van Maldegem, maar meer dan
500 jaar geleden was Middelburg een heuse stad. De stichter en kasteelheer van het
middeleeuwse stadje was de rijke Brugse
poorter Pieter Bladelin. Naar hem werd een
fraaie wandelroute genoemd, de Bladelinroute. Een echte aanrader! Je start aan het
bezoekerscentrum, dat zeker ook de moeite
loont. Daar kom je meer te weten over de
rijke Middelburgse geschiedenis.
Bezoekerscentrum Middelburg
Groene Markt 8a, 9992 Middelburg
T 050 72 86 22 (Toerisme Maldegem)
www.toerismemeetjesland.be/bladelinroute

Kerkstraat 64A, 9060 Zelzate
T 0478 26 46 04
info@het-klooster.be, www.het-klooster.be

Tip: Bezoek ook het centrum van Zelzate.
De Sint-Laurentiuskerk, de wijk Klein Rusland van de vermaarde architect Huib
Hoste, het ludieke beeldje van het plassende meisje Mietje Stroel, de tank 2de
Regiment Gidsen, de fraaie brugwachterhuizen, het modernistische gemeentehuis, de Markt, oost- en westkade,
het park en het voormalig Tolkantoor nu een B&B - aan de jachthaven: allemaal redenen om de gemeente Zelzate
de aandacht te schenken die ze verdient. Zelzate heeft trouwens de tweede grootste markt van Vlaanderen. Geniet er gezellig van een glaasje op een
van de vele terrasjes, want de gemeente heeft een rijk horeca-aanbod. En ook
shoppers komen er zeker aan hun trekken. Parkeren is bovendien gratis!
www.zelzate.be

Te ontdekken in het Meetjesland

Pittoreske dorpjes, erfgoed, cultuur en mooie natuur, het Meetjesland staat er bol van.
Verderop in dit magazine geven wij je per fietsroute een heleboel tips mee voor een
bezoekje. Maar ook de bezienswaardigheden hieronder zijn te leuk, boeiend, bijzonder
of simpelweg te mooi om links te laten liggen!
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Vissersdorp zonder haven
Boekhoute

Het dorp Boekhoute lag vroeger aan de zee
dankzij de Braakman, een voormalige zeearm van de Westerschelde. De Nederlanders sloten die verzande zeegeul af in 1952
en zo werd Boekhoute een vissersdorp zonder haven. Maar er zijn nog wel garnaalvissers en het dorp is zijn vissersverleden lang
niet vergeten. In het bezoekerscentrum
komt het verleden helemaal terug tot leven met de expo ‘Boekhoute, Vissersdorp
Zonder Haven’. Boekhoute speelde ongewild een grote rol in de smokkel. Leuk voor
kinderen: tijdens een belevingswandeling
door het dorp kunnen ze zelf spion spelen
en smokkelen aan de grens. In het bezoekerscentrum vind je bovendien de boeiende
expo ‘Grote Vrouwen in een Grote Oorlog’.
Tip: Proef de Boekhoutse garnaal, een
streekproduct in het Meetjeslandse
krekengebied. In Boekhoute zijn nog
twee vissersfamilies actief, die verse en
zelf gevangen Belgische garnalen verkopen. Kenners noemen deze lekkernij
‘de kaviaar van de Noordzee’.
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

Voor vrede en vrijheid
Canada Poland Museum

Twee musea onder een dak. Het Canadamuseum herdenkt en brengt eer aan de
Canadese soldaten die in 1944 de streek
rond Maldegem bevrijdden. Het heeft een
verzameling van honderden originele uniformen, wapens, affiches en uitrustingen.
En dat die operatie niet zonder bloedvergieten verliep, toont het Canadese kerkhof op
een boogscheut van het museum. In het
Polandmuseum herbeleef je hoe de Poolse
soldaten vochten in de streek rond Aalter.
Ontdek samen met je kinderen en kleinkinderen de bevrijding in miniatuur en beleef
de gevechten op kinderhoogte.
Heulendonk 21, 9991 Adegem (Maldegem)
T 050 71 06 66, info@canadamuseum.be
www.canadamuseum.be, www.polandmuseum.be

Vier stijlen in één enorme tuin
Tuinen van Adegem

Te ontdekken in het Meetjesland

Stoomtrein Maldegem-Eeklo

Puffend en stomend brengen parels van
industriële archeologie je meer dan 50 jaar
terug in de tijd in het charmante voormalige station van Maldegem. Dit monument
uit 1862 is uitgebouwd tot een uniek centrum met stoomlocomotieven en oude
rijtuigen. In het stoommuseum neem je
plaats op houten banken of in de pluchen
eersteklassecoupé van weleer. Boek een ritje tussen Maldegem en Eeklo, en dwars het
Schipdonkkanaal via de antieke spoorwegbrug van Balgerhoeke. Op de trein kan je
genieten van een biertje of frisdrank. Naast
de ‘grote trein’ is er ook een smalspoor
met open wagonnetjes, heel leuk voor kinderen. En het bioscooprijtuig vertoont een
film over de treinen van vroeger.
Stationsplein 8, 9990 Maldegem, T 050 71 68 52
info@stoomcentrum.be, www.stoomcentrum.be

In deze tuinen van meer dan drie hectare
bewonder je maar liefst vier tuinstijlen:
Engels, Frans, Japans en exotisch. Eigenaar Gilbert Van Landschoot legde de
private tuin eigenhandig aan, met unieke
ornamenten en hoogteverschillen tot 12
meter! Je maakt er kennis met een waaier
aan stijlen. Ben je romantisch aangelegd,
dan is de Franse tuin iets voor jou, met
duizenden rozen en een prieel waarvan
de koepel is belegd met kathedraalglas.
De Engelse landschapstuin telt honderden
soorten bomen en struiken, vijvers en watervallen en de Japanse tuin spreekt tot de
verbeelding met een pracht aan rotsblokken die de levensweg van de mens symboliseren. En je gaat vol tuinideeën buiten na
het bezoek aan de exotentuin met palmbomen, bananenplanten en menhirs in
een druïdecirkel.
De Tuinen van Adegem zijn enkel te bezoeken
onder begeleiding van de eigenaar. Gelegen op
dezelfde site als het Canada Poland Museum.

4

Levend museum

Heulendonk 21, 9991 Adegem (Maldegem)
T 050 71 06 66, www.tuinenvanadegem.be

Van 1 mei tot 25 september rijden de treinen op
zon- en feestdagen,
in juli en augustus ook op woensdag.

Grote kunst in ‘kathedraal van het
Noorden’
De Meester van Frankfurt … in Watervliet!

Op de ‘topstukkenlijst voor Vlaamse Primitieven’ prijken vooral werken uit belangrijke musea en grote steden. Maar een van
de betoverende werken vind je in de majestueuze Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
van Watervliet, ook wel de ‘kathedraal
van het Noorden’ genoemd omwille van
haar opvallend rijk interieur. Hier hangt
het schilderij ‘Nood Gods’ (1520), toegeschreven aan de Meester van Frankfurt zijn originele naam is onbekend - van wie
er werken hangen in Frankfurt, Madrid,
Heidelberg en Antwerpen. En dus ook in
Watervliet! Het is een prachtgebouw met
een uniek orgel, waarvoor orgelkunstenaars van ver komen concerteren. Stap er
dus zeker eens binnen.
Stee, dorp Watervliet (Sint-Laureins)

Lus 2 Langs De Lieve
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Rondom de Boerekreek

Langs uitgestrekte watervlakten

In het wiel van Roger De Vlaeminck

Starten doen we aan de supercharmante
Huysmanhoeve in Eeklo. Meteen nemen
we de enige kuitenbijter op het vlakke parcours: de brug over de E34. Het is de enige
plek waar we auto’s tegenkomen, want de
route loopt verder over uiterst landelijke
baantjes. Een eerste stop maken we aan
knooppunt 90 in Sint-Laureins, aan het
‘boerenparlement’ langs het schilderachtige Leopoldkanaal, vlakbij de Nederlandse
grens. “De plek voor de buurt om ’s zomers
samen te komen en een babbeltje te slaan”,
legt Carlos uit, die een vat boordevol ken-

nis over zijn streek blijkt te zijn. We stoppen niet in de mooie dorpskern van SintLaureins, maar Carlos drukt ons op het hart
om ooit het Godshuis te bezoeken, waarvan
de prachtige koepel naast de kerk uittorent.
Verderop zijn we verrukt over de weidsheid
van dit landschap. Weilanden, polders met
paarden, niets verstoort hier het uitzicht.
En dan zien we de eerste waterpartij: een
magisch moment! Bij een idyllisch stopplaatsje met picknickbank rusten we uit.
“Dit is het Hollandersgat”, vertelt Roger. “Ik
ga hier met mijn zoon regelmatig vissen.”

Route 1 Rondom de Boerekreek

Parel aan de kroon van het Meetjesland
is zonder twijfel het krekengebied. Deze
kilometerslange waterpartijen, kronkelend
door het vlakke polderlandschap, bepalen
mee de eigenheid van de streek. Over de
grens heen, want de uitgestrekte watervlakten liggen mooi als een puzzelstukje
ingeschoven in Zeeuws-Vlaanderen. Maar
in België liggen de mooiste en langste kreken. Prachtig om langs te fietsen en om bij
te verpozen. Deze eerste fietsroute verkent
het krekengebied. En hiervoor krijgen wij
een bijzondere gids. Wielerlegende Roger
De Vlaeminck, geboren en getogen in het
Meetjesland, neemt ons met zijn fietskompaan Carlos Bonamie mee op sleeptouw.
Op de trappers, uiteraard!
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Nog even trappen en er wacht ons een andere aangename verrassing. Bij B&B Landseinde in Sint-Margriete (even afgeweken
van de route, richting knooppunt 41) staat
een dampende kan koffie met huisgebakken rabarbertaart én appelsap van eigen
teelt uitnodigend op ons te wachten. Deze
B&B heeft zijn naam niet gestolen, want
de grenspaal staat op het domein zelf. Een
topper om te logeren in alle rust en stilte.
“Als we thuis zijn, serveren we passanten
ook een hapje en een drankje hoor”, zegt
uitbaatster Ann Buysse. Volgens onze twee
gidsen ligt de mooiste kreek nog verderop,
dus fietsen we verder. In het piepkleine gehucht Sint-Jan-in-Eremo houden we even
halt om het schitterende kerkje te bewonderen. “Ga hier tegenover bij restaurant
Polderzicht zeker eens proeven van paling,

de lokale specialiteit.” Een advies om op te
volgen!
En dan ligt voor ons het provinciaal sportcentrum Boerekreek. Daarachter strekt
zich de weidse watervlakte uit, die het
centrum zijn naam geeft. “In deze grootste
kreek, topper van het gebied, kan je allerlei watersporten doen en zelfs yoga beoefenen op een speciaal ingericht pad. Wij hebben hier vroeger vaak op geschaatst”, legt
Roger uit. Een bezoek wat verderop aan de
belevingsplek ‘Paling in ’t Groen’ lokt nog
meer whauw-reacties uit. Pittoresk in het
kwadraat. “Het is ook educatief, want je
leert hier alles over paling en het palingvissen”, zegt Carlos. “Ik zie mij hier eerder als
zestienjarige zitten met mijn eerste lief, op
en top romantisch”, mijmert Roger.

1972: Roger De Vlaeminck (rechts op de foto) wint voor het eerst de 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 overwinningen in rittenkoersen en ‘kleinere’ klassiekers. Deze bekende Eeklonaar woont nu in Kaprijke.

Niet te missen langs de route
De kreken
Vooral Sint-Laureins en Assenede mogen
zich dé krekengemeenten van de streek
noemen. Het water is heel zichtbaar aanwezig en tussen Sint-Laureins en Watervliet
liggen de grootste kreken, als verrassende
waterplassen in de polders van het grensgebied. Mooi is de Vrouwkenshoekkreek in
Sint-Laureins, die van kreek naar weide én
terug naar kreek evolueerde. Die kom je tegen tussen fietsknooppunt (KP) 90 en 86.
Natuurpunt laat plantensoorten van vroeger terug bloeien aan de kreek. Dankzij dit
kreekherstel doet de natuur dienst als overstromingsgebied en worden de dorpen van
water gevrijwaard.

TIP: Wandelen is ook superfijn over het
avontuurlijke Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Voetveren over het Leopoldkanaal en een wirwar van polderwegen en dijkrestanten voeren je langs
de eindeloze polders tussen de kleine
dorpjes.
Bestel de wandelnetwerkkaart
Meetjeslandse Kreken via
www.toerismemeetjesland.be

TIP: Ontdek het plekje waar Blokkreek
en Hollandersgat elkaar ‘kussen’ (KP
86). Doe je laarzen aan en wandel eens
op de paadjes langs de Roeselarekreek
(Sint-Margrietestraat, niet ver van KP 83).

Route 1 Rondom de Boerekreek

Even afwijken van de route: De Molenkreek
in Sint-Margriete (KP 42) en de Oudemanskreek in Waterland-Oudeman (tussen KP 43
en 46) waar de beeldengroep ‘Als de vos de
passie preekt, boer let op je ganzen’ in het
blinkende water staat.

6

ETEN & DRINKEN
Streekspecialiteit paling
Geen streek is zo gekend om paling als
het krekengebied. Naast het streekgerecht ‘Paling op Sentse Wijze’ werd
de ‘Ingelegde paling uit de kreken’
erkend door de VLAM. Die proef je
onder meer bij restaurant Polderzicht
(van KP 75 even afwijken naar 43).
Ook bij het mooi gelegen De Roste
Muis (even afwijken naar KP 43) eet je
lekkere paling.
De Boerekreek (KP 75)
Dit is de langste kreek van het Meetjesland
(6 km), een waterplas van 38 hectare groot,
waarvan een gedeelte beschermd natuurgebied is. De kreek maakt deel uit van het provinciaal sportcentrum De Boerekreek, met
een hypermoderne verblijfsaccommodatie
voor groepen, die er watersporten komen
beoefenen en paardrijden. Het gebied aan de
kreek is publiek toegankelijk. Je kan er op elk
moment langs wandelen en genieten van het
polderzicht.

Dorp met een rijk verleden: Kaprijke
Wat nu een mooi dorp is, was ooit een weversstad. Fraai zijn het 17de-eeuwse stadhuis
en het Plein waar tijdens de middeleeuwen
textiel werd verhandeld. Kaprijke is het dorp
van Hippoliet Van Peene, auteur van de tekst
van ‘De Vlaamse Leeuw’. Kaprijke eert zijn nalatenschap met het ‘Beeld voor Vlaanderen’
in de Voorstraat. De Kleemkapel is een opmerkelijk plekje met een ommegang ‘ten velde’
in het midden van uitgestrekte landerijen.
www.kaprijke.be

Polderzicht, Sint-Jansstraat 138,
9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.polderzicht.be
De Roste Muis, Drijdijk 2,
9988 Waterland-Oudeman
www.rostemuis.be

Restaurant De Warande: Dit kreeg
niet voor niets een vermelding in de
vermaarde Gault&Millau. Culinair
genot, waarvan je smaakpapillen nog
lang zullen nagenieten.
Warande 10, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.dewaranderestaurant.be

www.boerekreek.be

Afstand: 33 km
Startplaats: Huysmanhoeve Eeklo. Met een korte aanlooproute van 500 meter. Neem via de
Bus en de Peperstraat de brug over de E34 naar de Waaistraat. Volg dan knooppunt 80. Andere richting: na knooppunt 93 in de Peperstraat kan je opnieuw de brug over de Expresweg
E34 nemen.
Stad, gemeenten: Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins (met deelgemeenten Sint-Jan-in-Eremo en
gehucht Bentille)
Knooppunten: 93 91 89 90 86 83 82 75 72 68 70 73 74 79 80 93

Fred’s café/restaurant: Met mooi
terras, dat uitkijkt op het Leopoldkanaal en de omliggende polders.
Langeweg 3, 9981 Sint-Margriete
www.fredseetcafe.be

Volkscafeetjes
Aan leuke cafeetjes is er in de regio
geen gebrek. Zoals - vlak bij elkaar in
Kaprijke - café Pallieter en De Gouden
Leeuw, het oudste café van het dorp
dat terug bruist in al zijn glorie.
Pallieter
Voortstraat 46, 9970 Kaprijke
De Gouden Leeuw
Voorstraat 10, 9970 Kaprijke

SLAPEN
Godshuis: Dit majestueuze viersterrenhotel is gevestigd in een monumentaal 19de-eeuws klooster. Je
onthaast er in luxueuze kamers. Er
is een wellness en je eet een lekkere
hap in de bistro, waar de historiek duidelijk voelbaar is. Je zou voor minder
in het klooster treden!
Leemweg 11, 9980 Sint-Laureins
www.godshuis.be

B&B Landseinde: Superrustig gelegen pal naast de grens, letterlijk op
het einde van ons landje. De terrassen
van de vier luxekamers, ingericht in
de voormalige dierenschuur van de
boerderij, bieden je een eindeloos uitzicht over de polders.
Kruispolderstraat 9, 9981 Sint-Margriete
www.landseinde.be

Route 1 Rondom de Boerekreek

TIP: Bezoek het rustige plekje aan de Oostpolderkreek aan de Sint-Jansbrug (KP 75)
en ontdek op de belevingsplek Paling in
’t Groen hoe het palingvissen vele decennia lang werd beoefend.
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Een tocht boordevol variatie
De Lieve is het oudste kanaal van Vlaanderen. Nu is het een kabbelend beekje
vol snoek en karper. Dit ‘Liefken’ is een
paradijselijk stukje natuur om langs te
fietsen. Ook het Schipdonkkanaal vormt
een fantastisch decor op je fietstocht en
verderop trap je tussen de bomenpracht
van de Lembeekse bossen. Deze route
vertrekt in Eeklo, de enige stad in de regio.
Die heeft op het vlak van cultuur heel wat
te bieden, maar je zal er ook verrassend
veel groen ontdekken.

Niet te missen langs de route
Groene plekken in de stad Eeklo

Door de bossen

Huysmanhoeve
Het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve (KP87) is de perfecte uitvalsbasis
voor je fietstocht. Je vindt er niet alleen het
toeristische infokantoor van de streek. Deze
supermooie site bruist bovendien de hele
zomer van de evenementen: tentoonstellingen, theater in openlucht, fiets- en wandeltochten, streekproductenmarkt, boomgaardfilms ... Je kan in de historische hoeve ook neuzen in het erfgoed van het
Meetjesland en meer te weten komen over
het plattelandsleven. En in de oergezellige
cafetaria geniet je van lekkere hoeve- en
streekproducten.

Provinciaal Domein Het Leen

Route 2 Langs De Lieve

Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 327 04 47 (hoeve),
T 09 377 86 00 (Toerisme Meetjesland) of
T 09 379 78 37 (Plattelandscentrum),
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be
www.huysmanhoeve.be
www.plattelandscentrum.be
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Heldenpark
Romantisch wandelen doe je in dit knappe
stadspark langs een kronkelend waterweggetje en onder grote, eeuwenoude bomen. Het kasteel Enke, opgetrokken met
kenmerkende art nouveau-elementen, is
gerenoveerd tot een streekcentrum. Elke
zomer strijkt in het park vier donderdagen
lang het gratis wereldmuziekfestival ‘Helden in het Park’ neer.
Oostveldstraat, 9900 Eeklo
www.heldeninhetpark.be

Dit beslaat ruim 265 ha bos op het grondgebied van Eeklo, Waarschoot en vooral
Zomergem. Op de verharde paden van dit
voormalige militair domein is het heerlijk
fietsen. Het bos heeft ook onverharde paadjes en leent zich perfect voor een wandeling. Opvallend: het wandelgebied telt 15
vijvers. Bezoek zeker ook het arboretum en
het bosinfocentrum.
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo,
T 09 376 74 74, F 09 376 74 76,
het.leen@oost-vlaanderen.be
www.hetleen.be

Lembeekse Bossen
Hou je van boswandelingen, dan haal je je
hartje op in de Lembeekse Bossen, een boscomplex van 305 ha dat zich uitstrekt van
Lembeke tot Waarschoot. Het heeft magnifieke, rustige paden én horecazaken te
over om gezellig na te kaarten. De Heihoek
is een echt horecaknooppunt met gezellige
terrassen en speeltuintjes. Ideaal voor een
verkwikkende stop.
www.tov.be/lembeekse-bossen

Ledestraat 42, 9971 Lembeke (Kaprijke),
T 09 377 04 22,
bardelaeremuseum@skynet.be
www.tov.be/bardelaeremuseum

Langs het water
De Lieve, een lieflijk kanaaltje
De Lieve is het oudste kanaal van Vlaanderen
van die omvang. Het verbond oorspronkelijk
Gent met het Zwin. Nu is het een uiterst pittoresk kanaaltje. In de Lovendegemse wijk
Haantje leidt een fraaie fietsersbrug je over
de Lieve (KP 28).

Canal du Bourgognegevoel
Het Schipdonkkanaal, op de bedding van
de Lieve, heeft twee jachthavens: Eeklo en
Maldegem. Het sas van Merendree, waar
het kanaal Gent-Oostende en het Schipdonkkanaal elkaar kruisen, is een bijzonder
mooi en romantisch plekje (KP 10).
Hypermoderne kerk van Waarschoot
Tijdens de oudejaarsnacht van 2002 brandde de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot
volledig af. Enkel de spitse witte toren, die
dateert uit 1393, kon worden gered. De
nieuwe kerk is een knap staaltje van moderne architectuur (tussen KP 3 en 13).
www.waarschoot.be

Eeklo, stad om te ontdekken!
De Meetjeslandse hoofdstad Eeklo moet je
al wandelend verkennen. Aan KP 94 op de
Markt start je een wandeling in de smalle
straatjes achter de kerk. Je ontdekt het
Herbakkersverhaal, het textielverleden,
de parkjes, pleintjes, vele standbeelden,
prachtige herenhuizen en neogotische
gebouwen. En gezellige cafeetjes! Bewonder het 17de-eeuwse stadhuis en het door
Unesco tot werelderfgoed erkende belfort.

Afstand: 60 km (als een 8 in twee lussen, makkelijk in te korten)
Startplaats: Huysmanhoeve Eeklo
Stad, gemeenten: Eeklo, Lembeke, Waarschoot, Lovendegem, Zomergem
Knooppunten: 87 62 88 71 77 78 11 24 30 28 15 16 22 12 10
59
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13

3

’t Zoet Gemoed: Hedendaagse
creatieve, kindvriendelijke
keuken. Met zonnig tuinterras.
Dreef 96, 9930 Zomergem
www.tzoetgemoed.com

Fraaie architectuur

www.eeklo.be
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ETEN & DRINKEN

58 57 54 51 50 97 96 94 99 87

Hoeve Simoenstede:
Hoevewinkel waar je verse
zuivelproducten kan kopen.
Jagerpad 77, Waarschoot
www.simoenstede.be

Bakkerei: Cultuurcafé van
De Herbakker, gezellige bistro
met terras. Met heerlijke
streekbieren.
Pastoor De Nevelestraat 12,
9900 Eeklo
bakkerei.be

De Boshoeve: Gelegen aan de
rand van de Lembeekse bossen,
met aangenaam terras. Voor
een drankje, snack of uitgebreid
tafelen.
Ledestraat 64, 9971 Lembeke
www.restaurantdeboshoeve.be

Akkerhoeve: Gezellig
hoeveterras met speeltuin.
(tussen KP 15 en 28)
Hoge Voorde 11, 9950 Waarschoot
www.akkerhoeve.be

‘t Oud Liefken: Oergezellig
cafeetje waar de tijd is blijven
stilstaan. Uiterst bekoorlijk
gelegen waar de Lieve in het
Schipdonkkanaal stroomt.
Stoktevijver 65, 9930 Zomergem

SLAPEN
Ter Heide: Gelegen aan de
rand van de Lembeekse bossen.
In het stijlvolle restaurant of
in de tuin geniet je van lekkere
gerechten. Je verblijft in ruime,
luxueuze kamers in klassieke stijl.
Tragelstraat 2, 9971 Lembeke
www.ter-heide.be

Huis bij de Lieve: B&B in een
gerenoveerde schuur van een
voormalige boerderij. Met drie
aangename kamers, een sauna/
relaxruimte en een grote tuin
met terras.
Bredestraat 161, 9920 Lovendegem
www.huisbijdelieve.be

Route 2 Langs De Lieve

TIP: Bezoek zeker het nabijgelegen
Bardelaeremuseum, met meer dan
15.000 collectiestukken. Je gelooft je
ogen er niet. Het museum stelt een
grandioze collectie tentoon, die met
humor wordt gepresenteerd. Werkelijk
alles wordt hier verzameld. Bedenk een
ambacht of beroep en je vindt een voorwerp dat ermee verband houdt. Poppen
verbeelden er maar liefst 112 beroepen.
Naast drie museumzalen herbergt de
oude hoeve zelfs een minischeepswerf,
weerstation en een oorlogsbunker. En
proef in het cafeetje een Krüger Export!
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Dwars door Landschapspark Drongengoed
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Knooppunten: 87-62-88-71-77-78-11-24-30-28-15-139-59-7-10-12-22-16-15-13-3-58-57-54-51-50-97-96-9499-87

Groene long van het Meetjesland
Met deze route fiets je door het grootste
aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen:
het Landschapspark Drongengoed. Daar
vind je de unieke site van de Drongengoedhoeve. Je ontdekt onderweg ook
een voormalig militair vliegveld en doet
aangename dorpjes aan.

Niet te missen langs de route
Mooiste plekje

In de buurt

Landschapspark Drongengoed
Dit bosgebied van maar liefst 550 ha is de
plek bij uitstek om te wandelen en te fietsen. Hét hoogtepunt van het bos is de magnifieke Drongengoedhoeve in Ursel, een
absolute parel in de regio. Deze historische
ontginningshoeve werd opgericht door de
Norbertijnen van Drongen. Vandaag is het
een gezellig streekbezoekerscentrum met
cafetaria, waar je zeker een Augustijnbiertje
moet proeven! Kinderen kunnen hun hartje
ophalen in de speeltuin en op het leuke Kabouterpad.

Maldegemveld
Ten zuiden van Maldegem-Kleit tref je een
van de pronkstukken van Landschapspark
Drongengoed: het Maldegemveld (van KP
75 even afwijken richting KP 71. Van daaruit
sluit je weer aan op KP 68). De lokale Natuurpuntafdeling heeft er nieuw bos aangeplant en het oorspronkelijke heidelandschap van deze regio hersteld. Je stoot er op
een bijzondere plantengroei. Een paradijs
voor natuurliefhebbers. In volle heidebloei
(eind augustus tot september) is het een
paars paradijs dat op sommige plekken zelfs
een beetje aan de Hoge Venen doet denken.
Schrik niet als je plots Gallowayrunderen
tegenkomt. Ze zien er vervaarlijk uit, maar
ze zijn lief.

Route 3 Dwars door Drongengoed

Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve
(met infopunt open op zondag)
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel
T 0473 64 81 84, toerisme@knesselare.be
www.drongengoed.be
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www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Historisch vliegveld B-67
Vlakbij het Landschapspark Drongengoed,
ten noorden van de weg tussen Knesselare
en Ursel, ligt het vliegveld van Ursel, een
voormalig reservevliegveld van de NAVO.
Nu kan je wandelen en fietsen over het
domein naast de landingsbanen die enkel
worden gebruikt door kleine vliegclubs. Aan
de zuidkant van deze weg lag het in 1955
verdwenen oorlogsvliegveld B-67. In Ursel
Wessegem (langs KP 74) leer je het ‘Vervlogen Verleden’ hiervan kennen. Een infopad
vertelt je het verhaal van het historische
WO II-vliegveld met geallieerde codenaam
‘B-67’.
www.b67ursel.be

ETEN & DRINKEN

De Koffiekan: Typisch volkscafé
vlakbij Drongengoed.
Urselweg 106, 9990 Maldegem

Restaurant Papinglo: Trendy restaurant in een gerestaureerde hoeve,
gelegen op een magnifieke locatie.
Kleitkalseide 193, 9990 Maldegem
www.restaurant-papinglo.be

Drie ‘poortdorpen’ Knesselare, Ursel en Kleit geven toegang tot het Drongengoed. Ursel mag zich
terecht hét Drongengoeddorp noemen. Maar het
is ook een leuk speeldorp. Op het gezellige kerkpleintje kan je een balletje gooien op de petanquebaan. De zitbanken tover je om tot amusante
knikkerbanen. In het dorp staat ook een hartveroverende tram. Die refereert naar Kamielken, de
tram die ooit Ursel deed daveren. Verderop vind je
een grote Pierlalareus, de mythische volksfiguur
die vanuit Ursel de wereld veroverde.
Ook Knesselare heeft een gezellige dorpskern.
Ontdek het dorpsplein ‘De Plaats’ en de aanpalende straatjes in het groen. Daar liggen de meeste
cafés en restaurants en bewonder je de kerk en
prachtige pastorij. Het Hemelrijkpark is een groen
pareltje. In hartje Knesselare (Hemelrijkstraat)
maak je ook kennis met de oude sigarenfabriek
van Cogétama.
Wandel ook even over de markt van Zomergem
met haar terrasjes, indrukwekkende kerk en al
even imposant gemeentehuis. Je ontdekt bij een
interactieve wandeling ook hoe zwaar het dorp
tijdens WOI heeft geleden.
www.knesselare.be
www.pierlala-ursel.be
www.zomergem.be

De Muze: Gezellig en kindvriendelijk eethuis, met ruim terras, afgesloten buitenterrein met speeltuin,
zandbak en in de zomer springkasteel. Mét dierenpark!
Keistraat 9, 9910 Knesselare
www.demuze.eu

Villa Maria: Tearoom in een
prachtig herenhuis in het hartje van
Ursel, gebouwd kort voor WOI.
Eekloseweg 31, 9910 Ursel
www.villa-maria.be

Elckerlijc: Topper! Eigenaar
chef-kok Peter De Clercq is voormalig wereldkampioen barbecueën.
Het restaurant serveert meer dan
20 runderrassen. Peter tovert met
streek- en seizoensgebonden groenten, fruit en kruiden uit eigen tuin
de heerlijkste gerechten op je bord.

Veldhoek 33, 9931 Oostwinkel

SLAPEN
B&B La vie en Roos: Luxueus overnachten doe je in deze 5-sterren B&B
met een privéwellness, beautysalon
én Vespaverhuur.
Brugse Steenweg 195, 9990 Maldegem
www.la-vie-en-roos.com

Landhuis Prinseveld: Sfeervolle B&B
aan de rand van Drongengoed, met 4
karaktervolle gastenkamers, wellness
en gastronomische arrangementen.
Prinsevelddreef 8, 9990 Maldegem
www.prinseveld.be

Kraailokerkweg 17 - Maldegem
www.peterdeclercq.be

Het Jagershof: Huisbereid ijs,
pannenkoeken en lekkere menu’s
middenin het Drongengoedbos.
Drongengoedweg 9, 9910 Knesselare
www.het-jagershof.com

Pionier in essentiële oliën
Als eerste in Vlaanderen is Netelvuur gestart met
de stoomdistillatie van aromatische planten tot
essentiële oliën, op biologische wijze. Je kan die er
kopen op zaterdagen (14-17u).

Urselweg 100, 9990 Maldegem
www.brigandje.be

De Beezige Bei: Aardbeiteler,
waar je van mei tot november aardbeien kan kopen. Met automaat.

’t Heerenhuys: Charmante B&B in
voormalige notariswoning, gelegen
in het hartje van het dorp. Intieme,
mooie stadstuin met vijverpartij.
Urseldorp 14, 9910 Knesselare (Ursel)
www.theerenhuys-ursel.be

Thijskensstraat 42, 9990 Maldegem-Kleit
www.debeezigebei.be

Afstand: 35 km
Startplaats: Parking Krakeel, op
300 meter van Jagershof in de
Drongengoedweg. Vanaf Jagershof
richting knooppunt 68. Heel ruime
parking aan het bos.
Stad, gemeenten: Oostwinkel,
Zomergem, Ursel (deelgemeente
van Knesselare), Maldegem (en
het gehucht Kleit)
Knooppunten: 68 64 67 65
56 59 53 52 61 72 77 70
74 89 82 75 68

Route 3 Dwars door Drongengoed

Landelijke dorpjes

Brigandje: Stijlvolle brasserie voor
liefhebbers van grill.
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Route 4

De Ronde van Wippelgem
Daar bij die molens ...
Niet te missen langs de route
Verpozen rond het kasteel van
Wippelgem

Route 4 De Ronde van Wippelgem

Het grote kasteelpark is een uitgelezen site
om even uit te blazen en te gaan wandelen.
Centraal staat het prachtige kasteel van
Wippelgem. De oudste vermelding dateert
van 1375, maar het werd in 1892 volledig
heropgebouwd. Neem een kijkje in de duiventoren of wandel rond in de oude moestuin.
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Vanuit het kleine dorp van Wippelgem
maak je een tocht waarop je van het
mooiste kasteel naar de meest pittoreske
molensites en terug fietst. Je komt mooie
dorpjes en lieflijke kapelletjes tegen. Stop
onderweg voor een bezoek aan een van de
brouwerijen en degusteer een fris streekbiertje! Of maak een wandeling in het bos
en verpoos bij de ‘bevende hazelaar’.

Kramershoek 4, 9940 Evergem-Wippelgem,
tussen KP 41 en 46.
Het kasteelpark is elke dag vrij toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang.

TIP: Bezoek ook het dorpje Wippelgem,
waar de in 2014 overleden Gorki-zanger
Luc De Vos is opgegroeid. Je kan er in een
fraai kader picknicken aan de Gerardsmolen (tussen KP 41 en 46). Elke tweede
zondag van de maand (behalve juli en augustus) is de molen open van 10 tot 17u.

Water voor de kraan
Je fietst in Kluizen langs de grote spaarbekkens van De Watergroep. Hier wordt drinkwater geproduceerd voor bijna het hele
Meetjesland en voor het Waasland (KP 42-36).

Historische molens
Op eenzelfde molenerf in Ertvelde (tussen
KP 1 en 99) vind je twee molens, beide uit
1798 en maalvaardig hersteld door de huidige eigenaar. De Stenen Molen is een grote
unieke windmolen. Tegenwoordig maalt hij
spelt die wordt verwerkt tot brood en speciaal bier. Het Meetjeslandse speltgraan,
een erkend streekproduct, wordt er volgens
eeuwenoude traditie met de wind op natuurstenen gemalen. Niet de wind brengt
de tweede molen, de rosmolen, in beweging, maar dieren. Vroeger trokken ezels de
balk voort, vandaag zijn het Noorse fjordenpaarden. In de molen kan je elke zaterdag
(10-13u) speltmeel en speltbloem kopen.
Stenenmolenstraat 21, 9940 Ertvelde
www.molen-ertvelde.be

TIP: Bezoek ook het dorp van Ertvelde waar Eddy Wally leefde en werkte - dat
een mooi neoclassicistisch gemeentehuis heeft. Ook het Mottekasteel
Hoge Wal loont de moeite. Het is een
van Vlaanderens best bewaarde mottekastelen, die altijd op een kunstmatig
aangelegde aarden heuvel zijn gelegen.

ETEN & DRINKEN
Salon Sauvage: Een nieuw, verfrissend eetcafé op de site van het
kasteeldomein van Wippelgem.
Met gezonde drankjes, kleurrijke
taartjes en gevarieerde gerechten.
Kramershoek 6, 9940 Evergem-Wippelgem
www.salonsauvage.be

Op bedevaart
Op ongeveer 500 meter van knooppunt 99 ligt de
Stoepekapel, gelegen op een uiterst bekoorlijke
groene site. De 15de-eeuwse bedevaartplaats Onze
Lieve Vrouw van Stoepe heeft een ‘miraculeus’
Mariabeeld en een ommegang met 15 kapelletjes.
Jaarlijkse bedevaart tijdens de Stoepedagen: 8 tot
16 september.

Brouwerij Van Steenberge
Streekproduct met naam en faam
in de regio is het bier Augustijn dat
Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde maakt. Daar is intussen de zesde
generatie brouwers aan het werk.
Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde
www.vansteenberge.com

Den Heksenketel: Fietsvriendelijk
café waar je elektrische fietsen kan
opladen. Geknipt voor een hapje en
drankje op het terras, een partijtje
krulbollen of ander volksspel.
Belzeelsestraat 23
9940 Belzele (Evergem),
even afwijken van de route
www.denheksenketel.be

De Cluysenaer: Beste whiskyrestaurant 2016, serveert heerlijke dagverse menu’s met of zonder whisky.
Kluizendorpstraat 82
9940 Kluizen (Evergem)
www.cluysenaer.com

SLAPEN

Stoepestraat, 9940 Ertvelde

Op het mooie dorpsplein van Sleidinge staat sinds
kort het standbeeld van oud-premier Wilfried
Martens. Sleidinge is het geboortedorp van de
politicus die drie jaar geleden overleed. Op het
dorpsplein prijkt ook een historische arduinen
pomp, omstreeks 1863 gebouwd om de bevolking
van drinkwater te voorzien.
WEETJE: Aan het einde van de Dellaertsdreef
ligt Wijngaard Laagland, waar in 2018 de
eerste oogst wordt verwacht en de eerste fles
wellicht in 2019 het daglicht zal zien.
www.domeinlaagland.be

Den Bevenden Hazelaar
Aan de rand van de Lembeekse en Oosteeklose
bossen (KP 78), op de grens van Waarschoot en
Sleidinge, ligt een romantisch plekje. Volgens de
legende stond de ‘Bevenden Hazelaar’ 514 jaar
aan het einde van het Meistraatje. In 2005 werd
een nieuw exemplaar geplant, met een klein kapelletje voor ‘OLV van den bevenden hazelaar’.
Van daaruit kan je trouwens een supermooie wandeling maken in de Lembeekse Bossen. Vlakbij ligt
ook het Kwadenbos.

TIP: bezoek ook Brouwerij Den
Tseut in Oosteeklo (even afwijken
van de route). Deze is te bezoeken
op weekends in juli en augustus
vanaf 14u. Boeiende uitleg over
het brouwproces en degustatie
mogelijk na reservatie.

De Rosmolen: Karaktervol ingerichte vakantiewoning die privacy
en gastvrijheid biedt op de unieke
site van de windmolen en rosmolen
in Ertvelde. Op het terras heb je
een prachtig zicht op de weiden en
velden rondom.

Oosteeklo-Dorp 40, 9968 Assenede
www.huisbrouwerijdentseut.be

Stenenmolenstraat 21, 9940 Ertvelde
www.molen-ertvelde.be

Café Het Oude Gemeentehuis:
Sfeercafé, al meer dan 100 jaar.
Voordien gemeentehuis. Specialiteit
van het huis is Gulden Draak van het
vat (van Brouwerij Van Steenberge).
Met groot terras.

Eremytenhof: Bijzonder charmant
en imposant herenhuis, gelegen in
een uitgestrekte parktuin met vijver.

Marktplein 4, 9940 Ertvelde
www.hetoudegemeentehuis.be

Puur Luc: Gezellig restaurant met
eerlijke, voortreffelijke keuken.
Marktplein 5, 9940 Ertvelde
puurluc.be

Achterstege 9, 9940 Evergem
www.eremytenhof.com

Quarante-cinq: Trendy en nieuw
restaurant-hotel met leuk terras.
De naam verwijst naar de leeftijd
waarop de eigenaars besloten hun
leven een nieuwe wending te geven
en hun zaak te openen.
Kapellestraat 88, 9940 Evergem
www.quarantecinq.be

Het Vermaek: Leuk bier- en
koffiehuis.
Sleidinge dorp 40, 9940 Sleidinge

Afstand: 34 km
Startplaats: Kasteel Van
Wippelgem, Kramershoek 4,
Evergem
Stad, gemeenten: Wippelgem,
Sleidinge, Kluizen, Ertvelde
(deelgemeenten van Evergem)
Knooppunten: 46 43 42 36
35

1

99 58 20 26 17 27

31 38 40 41 46

Route 4 De Ronde van Wippelgem

Fraai dorpsplein
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Route 5

Van Gent tot in het land van Nevele
Platteland rond de stad en kastelendorpen
Niet te missen langs de route
Water in de stad

Route 5 Van Gent tot in het land van Nevele

Langs sport- en recreatiepark De Blaarmeersen in Gent met de eindeloze Watersportbaan - het start- en eindpunt van je fietstocht
(tussen KP 52 en 57) - is het mooi fietsen.
Je kan er onder meer zwemmen, kajakken
en waterfietsen en een heleboel sporten
beoefenen. Er is ook een waterspeeltuin en
een uitgestrekt zandstrand met glijbaan.
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Deze route vertrekt niet in het Meetjesland, maar in Gent. Zo ontdek je hoe
dicht bij de stad het platteland van de
Leiestreek begint. Je fietst over landelijke paadjes naar het Meetjesland, waar
de kleinste dorpjes een onverwachte
rijkdom aan kastelen herbergen. En je
steekt onderweg meer op over schrijver
Cyriel Buysse.

TIP: Proef na je fietstocht van het Gentse
stadsleven, struin door de vele autovrije
en autoluwe straten van het centrum of
wandel langs het water van de Coupure.
www.visitgent.be

Een stukje groen Gent
De Leiestreek, die grenst aan het Meetjesland, heeft mooie landschappen in petto.
Tussen Drongen en Baarle fiets je naar
Luchteren (KP 60) over superrustige, door
knotwilgen omzoomde straatjes en wegels
tussen landerijen en velden. Platteland vlakbij Gent!

TIP: Luchteren is een mooie landelijke parochie van Drongen. Kasteel De
Campagne heeft een groot stadspark
(6 ha) en kinderboerderij. Loop langs het
18de-eeuwse Rijckhof aan de Beekstraat
en het natuurgebied Leeuwenhof, met
kijkhut voor vogelspotters.
www.toerisme-leiestreek.be

In het spoor van Cyriel Buysse
Nevele
Schrijver Cyriel Buysse werd geboren in
Nevele en dat merk je! Op de markt staat
een opmerkelijk kunstwerk om de schrijver
te eren. Zijn vader had een cichoreifabriek in
de huidige Cyriel Buyssestraat, waar een gedenkplaat hangt. Loop op zondagnamiddag
het Streekmuseum Rietgaverstede eens binnen. Daar tref je authentieke teksten, foto’s
en souvenirs over Buysse. Het merkwaardige tuinmuseum brengt ook de kijk van
stichter Antoine Janssens op Nevele door de
eeuwen heen in beeld.
www.nevele.be

Kastelendorpen
Hansbeke, Merendree (deelgemeenten van Nevele)
en Vinderhoute (deelgemeente van Lovendegem)
zijn echte kastelendorpen.
In Hansbeke ligt het Kasteel de Seille (Voordestraat 7) in een mooi park met vijver en wandelpaden. Het classicistische Kasteel de Bousies-Borluut
of Kasteel van Hansbeke (Warandestraat 9) heeft
een uitgestrekt park met vijver. In Hansbeke kan je
niet naast de blauwwitte luikjes kijken, die overal
opduiken. Ze verwijzen naar het kasteelverleden
van het dorp, dat trouwens een pareltje is. Johan
Verminnen schreef er ooit een liedje over Café De
Reisduif, waar hij dikwijls aan de toog hing. De
volledige dorpskom is beschermd, tot de linden
naast de kerk toe. Let ook op de kerktoren met
merkwaardige uivormige koepel.
Merendree kan terecht pronken met enkele pareltjes van kastelen: het omwalde kasteeltje Ter
Wallen, het Kasteel van Melderen, het Kasteel van
Merendree, alle drie in de Veldestraat en het kasteel Velde, dat dan weer in de Sint-Gerolfsweg ligt.
Vinderhoute is befaamd voor zijn vele kastelen.
In deze gemeente liggen o.a. het kasteel Schouwbroek, ter Waelken, Kasteel Ten Velde en het kasteel van Vinderhoute.

ETEN & DRINKEN
De Gloriette: Authentiek volkscafé
met bijzonder veel bieren.
Gavergrachtstraat 93, 9031 Luchteren
(Drongen)
www.gloriette.be

Heilig Huizeken: Lekker tafelen
aan de boorden van de Leie, prachtig
gelegen met terras aan het water.
Slingerstraat 13, 9031 Drongen
www.heilighuizeken.be

Onder de Toren: Stijlvol restaurant, om uitgebreid te tafelen. Chef
Sam Van Houcke is lid van de ‘Jeunes
restaurateurs d’Europe’.
Hansbekedorp 24, 9850 Hansbeke
www.resto-onderdetoren.be

De Bestemming (Vrienden van
Hugo): In dit restaurant met landelijke tuin vind je een permanente
tentoonstelling van de werken van
kunstenaar Hugo De Clercq.
Warandestraat 28, 9850 Hansbeke
www.vriendenvanhugo.be

www.nevele.be
www.lovendegem.be

TIP: Tussen Vinderhoute, Merendree en Lovendegem meanderet de beek Oude Kale, omzoomd
met knotwilgenrijen en lieflijke hoevetjes. Een
landschappelijke parel. De vallei is een natuurgebied, toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Het Oud Gemeentehuis: Knus
restaurant met een ‘back to basics’,
zeer verfijnde Belgisch-Franse keuken.
Vaartstraat 2, 9850 Hansbeke
www.oudgemeentehuis.be

SLAPEN
De Steenhove: B&B in duurzame
materialen, rustig gelegen aan de
rand van het Meetjesland en de
Leiestreek, in een omgeving van
weiland, authentieke boerderijen en
pittoreske dorpjes.
Veldeken 41, 9850 Nevele
www.desteenhove.be

Vakantielogies De 7de Hemel:
Met twee zeer charmante en comfortabel ingerichte suites. Bovendien
is de buur het restaurant ´t Aards
Paradijs, waar je van culinair lekkers
kan genieten.
Merendreedorp 63,
9850 Merendree (Nevele)
www.de7dehemel.be
www.aardsparadijs.be

Afstand: 55 km
Startplaats: Watersportbaan Gent
Stad, gemeenten: Gent, Drongen, Vinderhoute, Merendree, Landegem, Hansbeke, Nevele, Vosselare, Baarle
Knooppunten: 52 57 58 59 60 65 69 72 85 88 96 95 91 94 92 83 87 89 84 75 73 47
4

52

Route 5 Van Gent tot in het land van Nevele

48 55 54 51 50
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Mooie

logeeradresjes

EEKLO

ZELZATE

SINT-MARGRIETE

Waarom zou je van je fietstocht in het Meetjesland
geen weekendje weg maken? In de regio vind je tal van
charmante logeeradresjes. Rust je graag uit in een stijlvol
hotel of een landelijke B&B? Of zoek je een kindvriendelijke
boerderij? Enkele tips:

Den Hof

Mooie logeeradresjes

In dit schitterend gerenoveerde
herenhuis kan je zowel standaard- als luxekamers boeken.
Elk van de 33 kamers is rustig
gelegen en kijkt uit op het prachtige park rond het hotel. Den Hof
heeft een overdekt terras, een
zalige tuin, een authentiek salon
en een nieuwe, gezellige bar.
Het stijlvolle restaurant staat
bekend om zijn Belgisch-Franse
keuken en uitgebreide wijnkaart.
Den Hof ligt in het centrum van
Zelzate, op loopafstand van de
Grote Markt.
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Stationstraat 22
9060 Zelzate
www.denhof.be

Villa
De Keyser
De praktijkruimte van deze voormalige dokterswoning in Eeklo
werd omgetoverd tot een gastenkamer. De Bed & Breakfast ligt in
een volledig apart gedeelte van
de woning. Gasten hebben een
aparte ingang en kunnen op elk
moment van de dag arriveren. Je
fiets kan je in de garage stallen,
waar je hem zelfs kan laten repareren. Elektrische fietsen kunnen
er worden opgeladen. Uiteraard
is er ook parkeerplaats voor je
auto.
Moeie 35
9900 Eeklo
www.villadekeyser.weebly.com

De Molenkreek
Deze kindvriendelijke oude
varkens- en koeienboerderij is
prachtig gelegen, midden in het
Meetjeslandse
krekengebied.
Je kan er logeren in het vakantiehuisje ‘De Keete’, familiegastenkamer ‘De Schuur’ of in ‘De
Woonwagens’. Jawel, twee heuse pipowagens. Je vindt er ook
boerderijdieren, zoals ezels en
schapen. En konijntjes, die hun
zomerverblijf in de binnentuin
hebben. Daar is een gezellig terras met speeltuigen voor de kinderen. Als je er verblijft, kan je
gratis gebruik maken van de fietsen. En je kan zelfs een vissersbootje gebruiken om te genieten
van het kabbelende water en het
ruisen van het riet.
Molenkreekstraat 6
9981 Sint-Margriete
www.demolenkreek.be

Gentsesteenweg 28
9900 Eeklo
www.hotelshamon.be

Aan de Nederlandse grens in
Oosteeklo logeer je in deze gerenoveerde hoeve, omringd door
velden en weiden. De B&B heeft
drie comfortabele gastenkamers.
Je smult er van een uitgebreid
ontbijt met verse streekproducten in een oude schuur met zicht
op de landelijke omgeving. Een
prima uitvalsbasis voor fiets- of
wandeltochten.
Veldstraat 10
9968 Oosteeklo
www.bready.be

Filippus
Te midden van het groen vind
je deze B&B in een hoeve met
paardenmelkerij. Je logeert in
een van de vijf eenvoudige maar
ruime kamers. Na een uitgebreid ontbijtbuffet kunnen de
paardenliefhebbers zich uitleven
in de stallen of paardrijden op
de piste. Ook fietsers en wandelaars vinden er een ruime keuze
aan fiets- en wandelroutes. Kortingen voor kinderen en groepen. Met fietsverhuur.
Vakebuurtstraat 243
9990 Maldegem
www.filippus.com

Deze zeven logieshouders bieden je een voordeel ter waarde van 15% aan, voor boekingen van 1 juli tot 30 september 2016!

Surf naar www.toerismemeetjesland.be/logiesvoordeel

Mooie logeeradresjes

Een gezellig charmehotel nabij
het centrum van Eeklo, in een
prachtig pand. De gerestaureerde villa van 1910 in ware art
nouveaustijl telt acht luxueuze
kamers, genoemd naar kunstenaars en architecten uit de art
nouveau. Shamon biedt je een
bijzonder ontbijt aan en heeft
ook een gezellige bar. Je kan er Van Strydoncklaan 3
genieten van de prachtige tuin 9990 Maldegem
met indrukwekkende bomen. www.kleinburkelhof.be
Met fietsverhuur.

B&B Bready

MALDEGEM

Shamon

Superrustig en schilderachtig gelegen hoevelandhuis met sfeervolle gastenkamers en comfortabel ingerichte appartementen.
Loungen en relaxen geblazen op
de terrassen! Je maakt het werk
op de hoeve van dichtbij mee,
met de koetjes en kalfjes, paarden en pony’s. Voor de kinderen zijn er gocarts, fietsjes, een
speeltuin, klimmuur, wip, trampoline ... Ideaal om landelijk en
stijlvol te logeren met het gezin,
de familie of met vrienden.

OOSTEEKLO

MALDEGEM
EEKLO

‘t Klein
Burkelhof
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Glutenvrij

Meetjesland
“Hier ga je zorgeloos aan tafel!”

Op vakantie gaan, is in de eerste plaats genieten en ontspannen. Ook voor wie
speciale noden heeft. In het gastvrije Meetjesland kan je daarom ook lekker en
onbezorgd glutenvrij tafelen. Een heleboel restaurants houden er met plezier én met kennis van zaken - rekening met je glutenvrije wensen. Bovendien serveren tal van B&B’s en hotels een volwaardig glutenvrij ontbijt voor wie dit wenst.
Bij een aantal vind je ook glutenvrije huisgemaakte avondmaaltijden en snacks.
B&B De Bijenkorf in Assenede was een voorloper van dit project.

Glutenvrij genieten

Ingeborg Lameire, eigenaar van B&B De
Bijenkorf, en Erik Hennes van Toerisme
Meetjesland delen eenzelfde bezorgdheid:
glutenvrij eten. Voor beiden is een dieet
zonder gluten een absolute noodzaak. En
vanuit die persoonlijke ervaring werkten
zij een uniek toeristisch aanbod uit in het
Meetjesland: Glutenvrij genieten!
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B&B De Bijenkorf, geopend in 2010, was
het eerste glutenvrije logeeradres in het
Meetjesland. “Ik nam zelf altijd dozen
met voedingswaren mee op reis”, vertelt
Ingeborg. “Tot we in Zuid-Afrika op safari
gingen. Mijn verbazing was groot toen de
mensen in de ‘bush’ zelfs voor glutenvrije
koekjes zorgden. Als dat daar kon, waarom
had ik in België dan vaak zo veel problemen
tijdens een uitstap of op restaurant? Die ervaring heeft mijn man en ik ertoe aangezet
onze B&B te openen, met een uitgebreid
glutenvrij ontbijt en koekjes tussendoor. Uiteraard voor wie dat nodig heeft.”
Intussen volgden heel wat B&B’s en hotels
het voorbeeld van Ingeborg. “Veel uitba-

ters reageerden enthousiast toen ik het
idee voor een glutenvrij aanbod opperde”,
legt Erik Hennes uit. “Maar ze voelden zich
nog onzeker en wilden fouten vermijden.
Dus hebben Ingeborg en ik hen een opleiding gegeven en uitgelegd waarop je zoal
moet letten.” Vaak is het aanbod voor mensen die glutenvrij eten heel beperkt. “Veel
horeca-uitbaters zijn er niet op voorzien
en laten simpelweg de glutenbevattende
voedingswaren weg. Dan blijft er vaak een
heel mager bord over”, lacht Erik. “Een glutenvrije keuken vergt oplettendheid, zoals
het weglaten van croutons, koekjes bij een
ijsje, geen toevoegingen aan soepen en
sauzen. Je wordt vaak als een lastige klant
beschouwd. Ik heb op restaurant al ruzie
gemaakt over een gepaneerde vis.”
Na de B&B’s en hotels zijn ook heel wat
Meetjeslandse restaurants mee op de
‘glutenvrije’ kar gesprongen. “De toeristen,
die hier overnachten, moeten natuurlijk
ook op restaurant kunnen gaan. Zij worden
even gastvrij en gelijkwaardig ontvangen
als de anderen. Denk bijvoorbeeld aan een

broodje bij glutenvrije pasta, net zoals je
dat bij de gewone pasta doet.”
Intussen komen bezoekers van heinde en
verre speciaal voor het glutenvrije aanbod,
waar het Meetjesland pionier in is. “Sommige mensen durfden al jaren niet meer
op restaurant te gaan. Die zijn verrukt”,
ondervond Ingeborg. “Als wij de toeristen
weer kunnen doen vertrekken met hun eigen etenswaren nog ongeopend, dan is ons
doel bereikt.”
...................
B&B De Bijenkorf
Bijenkorf 28, 9960 Assenede
www.bedandbreakfastassenede.be

Glutenvrij genieten
in het Meetjesland.
Toerisme Meetjesland
heeft een handige brochure uitgebracht, met
alle adressen van glutenvrije
B&B’s, hotels en restaurants.
Wist je dat nu zelfs de befaamde
cuberdons of ‘neuzekes’, typisch voor
de streek, glutenvrij zijn?
Je vindt alle adressen en de brochure
op www.glutenvrijmeetjesland.be
en bij de toeristische diensten.

Zo fiets je op de fietsroutes

Plan je fietstrip online
Nog meer fietsplezier in het Meetjesland? Met de handige fietsrouteplanner kan je nu ook thuis vanachter je pc of zelfs op je smartphone je
fietstrips door het Meetjesland uitstippelen. Sla je route op, exporteer ze
in GPX-formaat of print ze uit, en je kan meteen vertrekken.
www.tov.be/fietsrouteplanner

Werken op je route?
Toerisme Oost-Vlaanderen maakt werk van het onderhoud van het fietsnetwerk Meetjesland en voert
zelf geregeld controles uit. Maar ook jij als fietser
kan helpen om de kwaliteit ervan op peil te houden.
Ontbreekt er ergens een bewegwijzering of hangt er
een bordje scheef?
Surf dan naar www.tov.be/routedokter en volg
de instructies. Je vindt er ook een overzicht van de
trajectonderbrekingen door wegenwerken.

Meer weten over het Meetjesland?

Ontdek ook de andere Oost-Vlaamse regio’s

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

www.tov.be
De website van Toerisme Oost-Vlaanderen bundelt alles wat je in de
provincie op weg kan helpen om te fietsen, wandelen of een leuke
uitstap uit te stippelen. Kijk op de site onder het luikje ‘Webshop’.
Het aanbod is groot: wandel- en fietsnetwerken, fiets- en wandelboxen, thematische routes, toeristische brochures ... Neem zeker
een kijkje!

Fietsverhuur
www.kwmeetjesland.be/nl/viva-velo
Logeren
Op www.toerismemeetjesland.be vind je onder
de rubriek ‘slapen’ de Meetjeslandse logies met
prijzen en contactgegevens.

Gratis fiets- en wandelmagazine
In StapAf, het fiets- en wandelmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen, lees je tweemaal per jaar àl het toeristische nieuws uit de
regio, plus info en tips voor je volgende fietsrit of wandeling. In
elk nummer vind je een uitneembaar boekje met acht volledig uitgewerkte fiets- en wandeltochten, compleet met kaarten en een
routebeschrijving. Abonneer je gratis via www.tov.be/stapaf.

Praktische informatie

Alle routes in dit magazine zijn uitgestippeld op het fietsnetwerk Meetjesland. Je hoeft enkel de nummers op de borden in het oog te houden om
de route volgen. Knooppunten zijn aangeduid met groen-witte borden.
Tussen de knooppunten sturen doorverwijsbordjes je de juiste kant uit.
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Uit in het Meetjesland
Jazzenede - Assenede
do 28/7 tot ma 1/8

Huysmanhoeve’s Zomer - Eeklo
heel de zomer
De hele zomer lang bruist het er van de
activiteiten, zoals een ambachtendag,
fietshappening, boomgaardfilms,
hoeve- en streekproductenmarkt.
www.huysmanhoeve.be

Sneukeltoeren
heel de zomer
De afdelingen van Landelijke Gilden in
het Meetjesland laten je proeven van
allerlei lekkers. Geniet ondertussen al
fietsend van het mooie landschap.
19/6 Assenede, 3/7 Adegem,
10/7 Knesselare, 21/7 Kaprijke,
15/8 Landegem, 28/8 Ertvelde,
25/9 Zomergem

Swingend vijfdaags festival met
binnen- en buitenlandse jazz- en
bluesmuzikanten.

Genieten van Maldegem
zo 28/8
Dé gezellige afsluiter van de vakantie,
met uitgestippelde fiets-, wandelof mountainbikeroutes die je de
prachtige hoekjes van het landelijke
Maldegem tonen.
www.maldegem.be/genietenvanmaldegem

www.jazzenede.be

Katse Feesten - Zelzate
vr 5/8 tot di 9/8
Gratis festival met concerten en
comedy van bekende en minder
bekende namen.
www.katsefeesten.be

MeetjesBAND - Kaprijke
zo 7/8
Recreatieve fietstocht van 30 of 50 km
door mooie panorama’s, extra in de
verf gezet.

Kunst aan de Grens - ‘7X7 Tinten
Vrouw’
vr 9/9 tot ma 12/9
Grensoverschrijdende kunstroute met
o.a. poëzie, muzikale performances,
demo’s van kunstdisciplines,
fietsroute, Vesparoute, ...
www.kunst-aan-de-grens.tk

Paardenmarktfeesten - Kaprijke
za 10/9 en zo 11/9
Met tweedehandsboekenmarkt,
koetsritten, trekpaardenwedstrijd, ...
www.paardenmarktkaprijke.be

www.landelijkegilden.be/agenda

Herbakkersfestival - Eeklo
Augustijnfeesten - Kluizen
zo 26/6
Kunsten- en ambachtenmarkt en
rommelmarkt. Ook aan de kinderen
wordt gedacht. Mét EK op groot
scherm!
www.augustijnfeesten.be

Speel er op bos! - Het Leen Eeklo
zo 26/6
Picknick en speelse, avontuurlijke
buitenactiviteiten voor het hele gezin.

vr 12/8 tot zo 14/8
Gratis concerten met pop/rock,
muzikale ontdekkingen en een
wereldmarkt.
www.herbakkersfestival.be

Canadees-Pools-Britse Plechtigheid Adegem
zo 11/9
Herdenking aan de gesneuvelde
helden op de Canadese Militaire
Begraafplaats.
www.maldegem.be

Volkssportenweekend + Europese
Spelen - Doornzele
za 13/8 tot di 16/8
Met de Meetjeslandse volkssport
‘krulbol’ in de hoofdrol.
www.krulbol.be

www.hetleen.be

Volpenswegekermis - Sleidinge
vr 16/9 tot ma 19/9
Wijkkermis met o.a. oude ambachten,
muziek, opstijgen luchtballon,
volksspelen.
www.volpenswegekermis.be

Boombalfestival - Lovendegem
Pasar Zomert in het Meetjesland
elke di 5/7 tot 30/8
Negen boeiende avondwandelingen
in de natuur met Pasar, telkens in een
ander dorp van het Meetjesland.

do 25/8 tot zo 28/8
Een brede waaier aan concerten, van
Het Zesde Metaal tot Guido Belcanto,
folk en fanfares.
www.boombalfestival.be

Gîrnaertfeesten - Boekhoute
do 15/9 tot zo 18/9
Het dorp staat op zijn kop met tal van
festiviteiten, optredens, vuurwerk ...
www.girnaertfeesten.be

www.pasar.be/pasarzomert

Caprijke Constance festival - Kaprijke
Helden in het Park - Eeklo
elke do 28/7 tot 18/8

zo 27/8

Dag van de Landbouw
zo 18/9

Gratis concerten van dansbare
wereldmuziek en workshops.

Muzikaal parcours van lokale bands
‘met een hoekje af’ door Kaprijkse
cafés.

Bezoek aan tal van
landbouwbedrijven.

www.n9.be

www.cirqueconstance.be

www.dagvandelandbouw.be

