4 tot 6

Keuzes maken, is dingen vergeten en verzaken aan andere
mooie verlokkingen. Maar met dit lijstje schotelen we
jou een vrij realistisch en aantrekkelijk beeld van het
toeristische aanbod in onze streek voor.
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wandelnetwerk
meetjeslandse kreken

Meer info? Surf naar
www.toerismemeetjesland.be
fiets- en wandelnetwerken:

Het Meetjesland is ook een grensstreek. De Duitsers hielden de grens met het neutrale Nederland dan ook goed in de gaten. In 1915
startten de bezetters met de bouw van een elektrische versperring over de volledige lengte van de Belgisch-Nederlandse grens. Deze
werd ‘Den Draad’ of ‘De Doodendraad’ genoemd. In 1917 vreesde de Duitse bezetter voor een geallieerde aanval vanuit het neutrale
Nederland. Daarom bouwden ze langs de grens een bunkerlinie, genaamd de ‘Hollandstellung’. De bunkers zie je vandaag nog overal
opduiken in het landschap. De aanval kwam uiteindelijk niet uit die hoek.

1 tot 3

Sinds 2013 verzamelt Cultuuroverleg Meetjesland, kortweg COMEET, de initiatieven van verenigingen en gemeenten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, en brengt ze samen op www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be

De Eerste Wereldoorlog in Boekhoute

4 Vissersdorp zonder haven (Boekhoute)

Grote vrouwen en de Groote Oorlog

In deze vreselijke periode speelden vrouwen een niet te onderschatten rol: als
moeder, als kostwinner, als verzetsheldin… In Boekhoute bezoek je een expo over
deze, soms tragische, heldinnen van de oorlog. Je kan er luisteren naar getuigenissen
en authentieke voorwerpen bekijken. Kinderen kunnen ondertussen een spel spelen
over smokkelen langs de grens.

Bezoekerscentrum Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
T 09 373 60 08 • toerisme@assenede.be • www.grotevrouwen.be
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Kleine Stad in een Groote Oorlog

Een groot deel van het Meetjesland viel onder het gezag van Kommandantur Eeklo.
In de smalle straatjes van Eeklo herbeleef je de Eerste Wereldoorlog in een bezette
stad. Met de brochure vol verhalen en oude beelden ontdek je tijdens een stadswandeling hoe het er in Eeklo aan toeging in 1914-18. Je wandelt langs de belangrijkste gebouwen in Eeklo die door de Duitsers in beslag werden genomen tijdens de
4 jaar durende bezetting. Ondertussen ontdek je ook het huidige stadscentrum.

Brochure (1 euro) verkrijgbaar in:
• Het STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
• Toerisme Meetjesland, Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo
Digitaal via www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be
(klik op ‘fietsen en wandelen’)
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De Kommandantur in Ertvelde

De andere Kommandantur van het Meetjesland had als hoofdplaats Ertvelde.
De wandeling ‘De Kommandantur in Ertvelde’ loopt langs de meest markante
plaatsen, gebouwen en monumenten waaronder de hoofdplaats van de vroegere
Kommandantur, het toenmalige gemeentehuis. Verder op je weg ontdek je ook
andere belangrijke Ertveldse huizen die het Duitse leger in beslag had genomen om
de Kommandantur logistiek mogelijk te maken: pasbureau, de mess, enz. Met de
wandelbrochure kan je op eigen houtje op wandel in Ertvelde. Groepen kunnen de
wandeling boeken met gids.

In Sint-Laureins en Assenede zijn
de kreken heel zichtbaar. Verrassende waterplassen in de polders
van het grensgebied. Hier lopen de
vier routes ‘Boerke Op Stap’ op het
Wandelnetwerk Meetjeslandse
Kreken. Boerke leert je vier aspecten van de grens beter kennen: het
smokkelen, de grensvorming, de overstromingen
en de doodendraad.
De kreken zijn de stille getuigen van de vele overstromingen die dit gebied vroeger teisterden . De bekendste (en
grootste) is de Boerekreek, waar ook het gelijknamige
Provinciaal Sportcentrum aan verbonden is. De kreken
zijn een paradijs voor de palingvangst. Het Godshuis, nu
een hotel, dankt zijn ontstaan aan de overstromingen
van dit gebied want bedoeld als kliniek en weeshuis
vanwege de gevolgen van moeraskoorts. De Asseneedse
kreken zijn kleiner maar heel mooi. Ga zeker eens wandelen in de rust en stilte van de Doornendijkstraat waar zowel de Rode Geul, de Grote Geul als de Kleine Geul rustig
liggen te blinken in de zon, tussen dijken en populierenrijen. Prima uitvalsbasis voor een fietstocht langsheen de
kreken van Assenede, Axel en Overslag is de Grote Markt
van Zelzate waar uw tocht start en eindigt met een
streekbiertje.

Een paradijs voor wandelaars op de grens van Eeklo met
Zomergem en Waarschoot, ruim 265 hectare bos. Het
Leen is een voormalig militair domein. Wij kennen het
vooral als een wandelbos met verharde wandeldreven,
ideaal voor een zondagwandeling met de kinderbuggy.
Maar Het Leen is ook: een uitzonderlijk arboretum, een
bosinfocentrum dat natuurbehoud hoog in het vaandel draagt en vijftien prachtige vijvers waarvan er drie
zijn waarin gevist mag worden. Dit is een kerngebied
voor het Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen (vanaf
herfst 2015).

Kaprijke is nu een dorp maar was ooit een weversstad.
Het 17de-eeuwse stadhuis en het prachtige Plein zijn
daar nu nog de stille getuigen van. Hier kwam men
van heinde en verre naartoe om textiel te verhandelen. Kaprijke is ook het dorp van Hippoliet Van Peene,
tekstschrijver van ‘De Vlaamse Leeuw’. Kaprijke eert dit
nalatenschap met het ‘Beeld Voor Vlaanderen’ van Philip
Aguirre y Otegui.
Toerisme Kaprijke,
Veld 1, 9970 Kaprijke
T 09 323 90 54
toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be

Brochure verkrijgbaar in:
• Gemeentehuis, Markt 1, 9930 Zomergem
• Bibliotheek, Den Boer 15, 9930 Zomergem
• Cultuurdienst, Hofbouwstraat 1, 9930 Zomergem
Digitaal via www.zomergem.be en www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be
(klik op ‘fietsen en wandelen’)

Het charmante station van Maldegem, een monument
uit 1862, is uitgebouwd tot een uniek centrum met
stoomlocomotieven en oude rijtuigen. Dit station won
de Vlaamse monumentenprijs in 2007. Noem het ‘een
levend stoommuseum’. Boek een ritje tussen Maldegem
en Eeklo, en dwars het Schipdonkkanaal via de antieke
spoorwegbrug van Balgerhoeke.

Fietsroute doorheen het Meetjesland

Met start aan Huysmanhoeve Eeklo kan je twee fietsroutes volgen langs de restanten van de Hollandstellung in Eeklo, Kaprijke, Zomergem, Evergem en Waarschoot.

De brochure is online beschikbaar (voor download of om zelf uit te printen)
op www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be (klik op ‘fietsen en wandelen’).
Bunker op kindermaat (Bardelaeremuseum)

Wie een bezoek brengt aan het Bardelaeremuseum in Lembeke, kan niet om hun
bunker van de Hollandstellung heen. Het museum schetst er het leven van haar
‘bewoners’. Het museum put hiervoor ook uit zijn rijke verzameling (15.000 voorwerpen) om het Meetjeslandse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog te evoceren.
Vooral kinderen kijken hier hun ogen uit.

Open op zon- en feestdagen van maart tot eind oktober.
Bardelaeremuseum, Ledestraat 42, 9971 Lembeke
T 09 377 04 22 • bardelaeremuseum@skynet.be

de Eerste Wereldoorlog

Sportcentrum Hoge Wal
Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde
audiogidsen afhalen in de sporthal
cultuurcentrum@evergem.be, www.mottekasteel.be

15 De Lieve Vertelt

(Waarschoot, Zomergem, Lovendegem)

Deze thematocht op het fietsknooppuntennetwerk
Meetjesland brengt de fietser langsheen het oudste
kanaal van Vlaanderen. Gent zocht in de middeleeuwen
via de Lieve een uitweg naar zee en naar de Zwinmonding. In Waarschoot, Lovendegem en Zomergem ligt een
kilometerslang restant van dit kanaal. Nu is het een kabbelend beekje vol snoek en karper, met vissers en reigers
op de oever. Toen was het een huzarenstuk om over zo’n
lengte en over de kleirug van Zomergem-Oedelem heen
scheepvaart te organiseren tussen Gent en Damme.

www.toerismemeetjesland.be

2 Bladelin Wandelroute (Middelburg)

12 Kasteel van Wippelgem (Evergem)

Middelburg-In-Vlaanderen heeft een rijk kasteelverleden. De stichter en kasteelheer van het oude middeleeuwse stadje is de rijke Brugse poorter Pieter Bladelin,
kind aan huis bij de Bourgondiërs Filips de Goede en Karel de Stoute. Een echte aanrader is de Bladelin Wandelroute (6,5 km) die start aan het bezoekerscentrum en de
wandelaar kennis laat maken met het prachtige natuurgebied rond de Middelburgse wallen en de Meulekreek.

De gemeente Evergem bouwt het Kasteel van Wippelgem en zijn parkomgeving uit tot een plek om uit te
rusten en te genieten van het erfgoed dat de familie de
Crombrugghe de Looringhe er achterliet op nauwelijks
enkele kilometers van de haven van Gent. Een groene
long, een plek om te gaan wandelen en voor Evergemnaars ook een plek om te trouwen of om gehuldigd te
worden. Hier vlakbij ook: Doornzele Dries, een paradijs
voor krulbolders. Krulbol is de typische volkssport van
de regio. In Doornzele vind je Expo Krulbol in de molenromp van de Driesmolen, regelmatig te bezoeken tijdens
zomerweekends (www.krulbol.be)

Bezoekerscentrum Middelburg
Groene Markt 8a, 9992 Middelburg
T 050 72 86 22 (Toerisme Maldegem)

In de eerste maanden van de bezetting viel Maldegem nog onder de Kommandantur
van Eeklo, maar vanaf januari 1915 werd Maldegem Operationsgebiet: een gebied
dat werd ingedeeld in een gebied dat onder strikter ‘frontregime’ stond. Hierdoor
werden de Maldegemnaars geconfronteerd met strengere wetten en voorschriften
dan andere Meetjeslandse gemeenten. Een tocht van 12 km gidst je langs de Duitse
bunkerlinie uit WOI aan het Leopold- en Schipdonkkanaal. Laat je leiden langs
indrukwekkende bomenrijen en vergezichten.

6 Provinciaal Streekcentrum 			

Huysmanhoeve (Eeklo)

Brochure verkrijgbaar aan het UiTloket in:
Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem
toerisme@maldegem.be • www.maldegem.be

Herdenkingsroute in Aalter

Ontdek de grote oorlogsgebeurtenissen in Aalter via een herdenkingsfietsroute die
start op de Markt in Aalter en uit twee lussen bestaat: route 1 loopt naar Lotenhulle, Poeke en Bellem en route 2 naar Sint-Maria-Aalter en Aalter-Brug. Beide routes
zijn elk ongeveer 20 km. Langs de weg hangen er in totaal 17 informatiepanelen met
foto’s en uitleg over gebeurtenissen in de omgeving. Beide routes geven dus een
beeld van de Eerste Wereldoorlog in Aalter.
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+ Volg de sporen van

Deze bijzondere plek ligt vlakbij de sporthal van Ertvelde.
Hier bouwde de Gentse burggraaf Zeger II zijn militaire
vesting. Het was een versterkte woonplaats met een
opperhof en een neerhof. Het houten mottekasteel werd
in 1385 al vernield, maar toch is het één van de best bewaarde restanten van mottekastelen in ons land. Ontdek
de motte met de audiogids-wandelroute ‘Wat een berg’
voor kinderen vanaf 5 jaar. Voor kinderen vanaf 9 jaar is
er ‘Het Motte Mysterie’. Vlakbij ook het biermuseum,
Brouwerij Van Steenberge en de Stenen Molen.

Stoomcentrum Meetjesland
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
T 050 71 68 52
info@stoomcentrum.be, www.stoomcentrum.be

Maldegem in den Grooten Oorlog: de Hollandlinie

Brochure verkrijgbaar in:
Gemeentehuis Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter
T 09 325 22 00 • gemeente@aalter.be
Digitaal via www.aalter.be en www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be
(klik op ‘fietsen en wandelen’).

Wandeling door Zelzate tijdens de Groote Oorlog

Met de brochure ga je op stap langs Zelzaatse monumenten en lees je over hun rol
tijdens WOI. Je begint op de plek waar de eerste Duitse verkenner gespot werd en
eindigt aan het Klooster dat dienst deed als opvangplaats voor vluchtelingen en
vandaag verschillende musea huisvest, waaronder dat van het Tweede Regiment
Gidsen. Leerlingen van het Koninklijk Atheneum Zelzate vertellen je aan de hand van
QR-codes op de monumenten (die je kan scannen met je smartphone) meer over de
geschiedenis. De wandeling (5km) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s.

Brochure online verkrijgbaar op www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be
(klik op ‘fietsen en wandelen’)

KAART

ONTDEK
DE MOOISTE PLEKJES!

De Hollandstellung

Eén van de belangrijkste zichtbare restanten van de Eerste Wereldoorlog in het
Meetjesland is de Hollandstellung. Een Duitse bunkerlinie die loopt vanaf het Zwin
tot aan de Antwerpse fortengordel. Dit lint loopt dwars door het Meetjesland.
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TOERISTISCHE

Meetjesland
11 Mottekasteel Hoge Wal (Ertvelde)

5 Plein (Kaprijke)

Wandelen in het spoor van de Groote Oorlog

Het Land van Nevele is het land van schrijvers: Basiel De
Craene, Erwin Mortier, Monica Van Paemel, de gezusters
Loveling en -vooral- hun beroemde neef Cyriel Buysse. In
de verhalen en de toneelstukken van Buysse herkennen
we veel op de Nevellandroute. We ontdekken op deze
fietstocht van 48 km de blauwwitte luikjes van Hansbeke, de vele kastelen van Merendree, het Eiland, het sas
van Schipdonk, het lieflijk kleine dorpje Poesele en het
monument voor Cyriel Buysse op de gezellige markt van
Nevele.

Provinciaal Domein Het Leen
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo
T 09 376 74 74
het.leen@oost-vlaanderen.be
www.hetleen.be

8 Op de stoomtrein (Maldegem, Eeklo)

Zomergem was voor een groot deel van de oorlog een typisch dorp in bezet gebied.
Haar strategische positie langs het Schipdonkkanaal maakte van de gemeente tijdens het eindoffensief in oktober 1914 echter een ware rampzone. Op 6 november
1919 kreeg Zomergem bezoek van koning Albert I. In een toespraak verklaarde het
koninklijk echtpaar dat in Vlaanderen, behalve de IJzerstreek, geen enkele gemeente zo zwaar vernield was als Zomergem. De wandelbrochure door Zomergem geeft
aan hoe het er tijdens de oorlog aan toe ging, en houdt halt aan de laatste getuigen
uit die periode. Het is een interactieve route op maat van het hele gezin.

5

(Eeklo, Zomergem, Waarschoot)

www.toerismemeetjesland.be/boerke

Brochure verkrijgbaar in:
• Oud gemeentehuis Ertvelde, Marktplein 2, 9940 Ertvelde
• Toeristisch infopunt, Bibliotheek Evergem
Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem
• Andere gemeentelijke diensten in Evergem
• Toerisme Meetjesland, Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo
Info en reservatie: www.evergem.be/wereldoorlog
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Bezoekerscentrum Boekhoute
‘Vissersdorp zonder haven’
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
T 09 373 60 08 of 09 218 78 94
toerisme@assenede.be, www.assenede.be

7 Provinciaal Domein Het Leen

(Nevele)

info:

Haven t.h.v. nr. 83, 9961 Boekhoute

(Sint-Laureins en Assenede)

14 De Nevellandroute en Cyriel Buysse

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

Kunstenaar Wesley Meuris maakte een abstractie van de historische doodendraad:
de reflecterende strip in de grond verwijst naar de elektriciteitskabels en de witte
ringen naar de porseleinen isolatoren. Het kunstwerk klieft het landschap doormidden.
Even verderop in de Braakmanstraat is er een waarheidsgetrouwe reconstructie
gemaakt van de doodendraad. Aan de duiker (een ondergrondse doorgang richting
haven) waren tijdens de oorlog vermoedelijk smokkelaars aan het werk tussen België
en Nederland.

Meetjeslandse Kreken

In de schaduw van de Lembeekse bossen ligt niet alleen
een uitgebreid gamma aan kwaliteitsvolle horecazaken
maar ook het Bardelaeremuseum (zie: Bardelaere en zijn
bunker). Hier wordt het levensverhaal van elke vroegere
Meetjeslander bewaard en kan je oude ambachten ontdekken. De Lembeekse Bossen zijn voor streekgenoten
en Gentenaars een echte ‘klassieker’ en het is er dan ook
wonderlijk gezellig op een zomerse zondag. De ideale
mix: een rustig wandelbos met parking, een horeca
knooppunt, kinderboerderij, het museum en speeltuinen.
Dit is een kerngebied van het Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen (vanaf herfst 2015).

gemeentelijke infopunten:

Kunstwerk De Dodendraad

1 Op stap met Boerke op Wandelnetwerk

10 De Lembeekse Bossen (Lembeke)

Toerisme Maldegem (in gemeentehuis)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem,
T 050 72 86 22
toerisme@maldegem.be - www.maldegem.be

De kerk wordt nog af en toe gebruikt voor plechtigheden maar kreeg als een van de
eerste in Vlaanderen een nevenbestemming met tentoonstellingsruimte in de twee
zijbeuken. Hier krijg je het verhaal van Boekhoute tijdens de twee wereldoorlogen.
Zo zijn er gerestaureerde wrakstukken van een neergehaalde Duitse Messerschmidt
te bewonderen en kom je meer te weten over de doodendraad, de elektrische
versperring tussen België en Nederland die tijdens de Eerste Wereldoorlog vele
slachtoffers maakte.

Toerisme Sint-Laureins
Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins
T 09 218 76 47
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
www.sint-laureins.be

Tentoonstelling in de Heilig Kruiskerk

In 1952 lag Boekhoute nog aan de zee dankzij de Braakman, een voormalige zeearm van de Westerschelde die
tot voorbij Philippine aan de Belgisch-Nederlandse grens
kwam. Toen sloten de Nederlanders de Braakman af en
werd Boekhoute een vissersdorp zonder haven. Maar er
zijn wel nog garnaalvissers, die dagelijks de Westerschelde opvaren vanuit Breskens en Terneuzen. Boekhoute is
zijn vissersverleden nog lang niet vergeten. Je verneemt
er meer over in het bezoekerscentrum, waar heel wat
toeristische info te verkrijgen is. Hier loopt een Boerkeroute op het Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
en interessant is ook de digitale wandelroute ‘Garry
Garnaal en Peetjen Gîrnart’ waarmee je perfect het
vissersverleden van deze regio reconstrueert.

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

Boekhoute is een interessante stopplaats voor wie interesse heeft in verhalen over
smokkelaars en passeurs. Naast de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog is
Boekhoute gekend als ‘vissersdorp zonder haven’ en steek je er snel de grens over.

Elke dag van 9 tot 17u
Heilig Kruiskerk, Boekhoutedorp, 9961 Boekhoute
T 09 373 60 08 • toerisme@assenede.be

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

Het Meetjesland was geen frontgebied in de Eerste Wereldoorlog, maar het leven in bezet gebied tekende ook het Meetjesland
tijdens de oorlogsjaren. De sporen en de herinneringen aan deze bewogen tijd zijn nog steeds aanwezig in de streek: ze vormen
samen een alternatief verhaal om de streek te ontdekken.

Ontdek de mooiste plekjes van het Meetjesland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Volg de sporen van
De Eerste Wereldoorlog
in het Meetjesland

3 De Meester van Frankfurt (Watervliet)
Op de ‘topstukkenlijst voor Vlaamse Primitieven’ van de
Vlaamse gemeenschap prijken vooral werken uit grote
musea en steden. Maar één van die betoverende werken
is te vinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op het Stee
van Watervliet: Nood Gods (1520), toegeschreven aan de
Meester van Frankfurt. En dit op het Stee, in de gezellige
kern van één van de vijftien mooiste Vlaamse dorpen.
Must see, must do. Ga gerust de kerk binnen om een
kijkje te nemen.

Wie wil neuzen in het erfgoed van het Meetjesland? Hoe
bewaren we interessante museumstukken voor de toekomst? In het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
leer je meer over erfgoedwerking in de streek. Je wandelt
er door een depot van erfgoedstukken over landbouw en
ambachten. Het is de ideale locatie voor dit verhaal, hier
staat immers het oudste gebouw van Eeklo: het poortgebouw. Dit is een bruisende site met veel evenementen
en tentoonstellingen tijdens de zomer. De perfecte uitvalsbasis voor een verkenning van de streek. Hier vind je
ook het centrale toeristische infokantoor van de streek.
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo
T 09-377 86 00 (toerisme)
T 09-327 04 47 (hoeve)
info@toerismemeetjesland.be
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be
www.huysmanhoeve.be
Programma, activiteiten en tentoonstellingen:
www.plattelandscentrum.be

9 Canada Poland Museum

‘Voor Vrede & Vrijheid’ (Adegem)

Op een drietal km van het Canadese Militaire Kerkhof in
Adegem werd in 1995 een Canada Poland Museum opgericht ‘Voor Vrede & Vrijheid’. In 1944 vochten Canadezen
en Polen hier, tussen Eeklo en Knokke, een bittere strijd
om ervoor te zorgen dat de Westerschelde en de haven
van Antwerpen in handen kwam van de geallieerden.
Canada Poland Museum vertelt het verhaal, met meer
dan 250 originele uniformen, met wapentuig, affiches,
oude films en uitrustingen. Een boeiend oorlogsmuseum
over een weinig gekende episode in onze vaderlandse
geschiedenis. Rond Canada Poland Museum kan je op
dezelfde site ook de prachtige ‘Tuinen van Adegem’
bezoeken met een knipoog naar de Franse, Engelse en
Japanse tuinen. En met een verzameling rozen om ‘u’
tegen te zeggen.
Canada Poland Museum
‘Voor Vrede en Vrijheid’
Heulendonk 21, 9991 Adegem (Maldegem)
T 050 71 06 66
info@canadamuseum.be, www.canadamuseum.be

colofon

16 Landschapspark Drongengoed
(Ursel, Kleit, Knesselare, Oostwinkel)

13 Oude Kalevallei Wandelroute
(Merendree, Vinderhoute)

Deze twee wandellussen van 7 en 8 km liggen op een
boogscheut van Gent en brengen ons terug naar vroegere tijden. We ontdekken de meanderende beek de
Oude Kale, een poëtisch ‘driesselken’, knotwilgenrijen en
lieflijke hoevetjes. Een landschappelijke parel tussen de
drie kastelendorpen Vinderhoute, Merendree en Lovendegem. We moeten door veesluizen, over kleine bruggetjes en paden, die soms tijdens natte winters overstromen, wanneer De Kale uit haar oevers treedt.

Rondom de Drongengoedhoeve in Ursel ligt het grootste
aaneengesloten bosgebied van Oost- en West-Vlaanderen. Dit Landschapspark Drongengoed , meer dan
550 hectare, is een gebied om van te genieten. Maar je
vindt er ook een rijk aanbod aan horeca. Bovendien is
het Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve beslist
jouw aandacht waard want het is één van de mooiste
sites van het Meetjesland. Dit is het grootste bosgebied
binnen Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen (vanaf
herfst 2015).
Landschapsinfocentrum Drongengoedhoeve
Drongengoedweg 9
9910 Ursel
M 0473 64 81 84

Deze toeristische kaart werd gerealiseerd en gefinancierd door COMEET en vzw
Toerisme Meetjesland.
De kaart werd mede mogelijk gemaakt door het Europese programma Leader
Meetjesland-Leie-Schelde. D.i. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen
De intergemeentelijke projectvereniging COMEET is het exepertisenetwerk en
samenwerkingsplatform voor de cultuursector in veertien gemeenten van het
Meetjesland. De medewerking aan deze kaart past binnen het Leader/PDPOproject ‘100 jaar Groote Oorlog - Herinneringen in het Meetjesland’
vzw Toerisme Meetjesland is de toeristische koepel van twaalf gemeenten in het
Meetjesland, gefinancierd door de leden-gemeenten, Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw en Toerisme Vlaanderen.
Redactie: Bart Van Damme (Toerisme Meetjesland vzw)
Projectbegeleiding: Erik Hennes (Toerisme Meetjesland vzw),
Sebastiaan De Coninck (COMEET/Erfgoedcel Meetjesland)
Projectondersteuning: Hanne Couckuyt (COMEET/Erfgoedcel Meetjesland),
Inge Slock, Ellen Van Houcke, Ilse Huyvaert (Toerisme Meetjesland vzw)
Sven De Wever (Plattelandscentrum Meetjesland vzw).
Fotografie: : Daniël de Kievith, Willy Stevens, David Samyn, Johan Martens,
David Stockman, Steven De Baere, Achiel De Windt, Grégoire De Poorter
Met dank aan: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, de toeristische diensten en de
betrokken gemeentebesturen van het Meetjesland (Assenede, Eeklo, Evergem,
Knesselare, Nevele, Maldegem, Waarschoot, Aalter, Lovendegem, Zomergem,
Zelzate, Sint-Laureins, Kaprijke, Wachtebeke)
Lay-out: Magelaan cvba, Gent
Druk: Perka Maldegem
Verantwoordelijke Uitgever: Mevr. Rita De Coninck,
voorzitter Toerisme Meetjesland vzw, Bus 1, 9900 Eeklo

Hoevewinkels

De hoevewinkels van het Meetjesland

zeeuws-vlaanderen

De producenten van streekproducten hebben zich verenigd in
de coöperatieve mmm...eetjesland. Door het lidmaatschap bij
mmm…eetjesland bieden de verschillende hoevewinkels niet
alleen hun eigen product aan, maar hebben zij ook een ruim
assortiment producten van andere coöperanten ter beschikking.
Één locatie, tientallen producten van mmm…eetjesland.
Wilt u enkele lokale producten meenemen in een leuke geschenkverpakking? Vraag zeker naar de handige geschenkdozen of
draagtassen.

grensroute

Pandora

6

10
3

De Swaen

de doodendraad

meester van frankfurt

draadroute

1

3

Polderzicht

bladelinroute

Voor meer informatie:
mmm…eetjesland cvba
Leemweg 24 , 9980 Sint-Laureins
T 09 379 78 37
www.mmm-eetjesland.be
info@mmm-eetjesland.be
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2

1
1

smokkelroute

vissersdorp
zonder haven

wandelnetwerk
meetjeslandse kreken

1

Chocolaterie Vermeire K&K

2

Zuivelbedrijf De Reinaardhoeve

3

Hoeve het Houtland

Landsdijk 18, 9968 Bassevelde • T 09 373 42 35
info@chocolaterie-vermeire.be • www.chocolaterie-vermeire.be
Oude Burkelslag 10, 9990 Maldegem • T 050 71 22 72
reinaardhoeve@skynet.be • www.reinaardhoeve.be
Dankaartsekestraat 2, 9960 Assenede • T 09 344 94 77
info@hoevehoutland.be, www.hoevehoutland.be

4 Paardenmelkerij Filippus
1

Fred’s Café

5

waterroute

Chocolaterie Vermeire
K&K

11

hollandstellung
in maldegem

1

5

Hoeveterras
De Vliethoeve

Vakebuurtstraat 243, 9990 Maldegem • T 050 38 16 10
info@filippus.com • www.filippus.com

Zuivelbedrijf ‘t Veldeken

Veldeken 30, 9940 Evergem • T 09 357 39 01
hoevezuivel.t.veldeken@skynet.be • www.hoevezuiveltveldeken.be

6 Hoevezuivel Simoenstede

wandelnetwerk
meetjeslandse kreken

7

Jagerpad 77, 9950 Waarschoot • T 09 378 02 65
frankbauwens@msn.com

Slagerij Verstuyft

Camille Van Der Cruyssenstraat 11, 9850 Nevele • T 09 371 50 51
slagerij.verstuyft@skynet.be

8 Biologische kruidenkwekerij Netelvuur bvba
Paardenmelkerij Filippus

9

4
12
De Pallieter

8

6

5

Aspergebedrijf
Bij Andries

Veldhoek 33, 9931 Oostwinkel • T 09 259 98 91
info@netelvuur.be • www.netelvuur.be

De Beezige Bei

Thijskensstraat 42, 9990 Maldegem • T 0486 96 99 20
frank.vanlandschoot@telenet.be • www.debeezigebei.be

10 Slagerij Johan & Inge

Molenstraat 3, 9940 Ertvelde • T 09 344 58 12
info@slagerijjohaneninge.be • www.slagerijjohaneninge.be

plein

11 Hoeveterras De Vliethoeve

Smoutersdijkstraat 11, 9960 Assenede • T 09 344 31 97
depauwels@telenet.be

stoomcentrum

12 Aspergebedrijf Bij Andries

Kiezelstraat 1a1, 9986 Bassevelde
T 09 373 68 61 • els.wille@live.be

6
Bakkerei

brugse ommeland

De Reinaardhoeve

9

2
De Beezige Bei

Stadhuis
Van Raverschoot

5

5

hollandstellung
bunkerfietstocht

woi wandeling

7

kleine stad in
groote oorlog

Hoeve
Het Houtland

2

canada poland museum

Meer info:
www.plattelandscentrum.be

5

9

hollandstellung
in bardelaeremuseum

10

3
lembeekse bossen

Slagerij
Johan & Inge

mottekasteel

7
Hoeve
Simoenstede

De Bierkamer

6

De Cluysenaer

9
landschapspark
drongengoed

De Litanie

4

2

Het concept Meetjesland Café is in 2009 ontstaan onder impuls
van Plattelandscentrum Meetjesland. Tien cafés uit het Meetjesland engageert zich om via verschillende initiatieven de troeven
van het Meetjesland onder de aandacht te brengen.

3

8

‘t Evenwicht

4

16

Netelvuur

Meetjesland Café

1

kommandantur

10

2

11
3

1

3

4

Spoor 44

5

8

De Muze

6

de lieve vertelt

7

7

15

‘t Zoet Gemoed

Het Vermaek

5

12

5

waasland

Hoveniershuis

7
8

Zuivelbedrijf
‘t Veldeken

9
4
woi wandeling

Den Heksenketel

10

2

De Bierkamer

Vaartstraat West 30, 9940 Kluizen-Ertvelde • T 09 343 87 33
M 0468 11 33 90 • www.debierkamer.be • info@debierkamer.be
dinsdag & woensdag gesloten; maandag, donderdag en vrijdag open
vanaf 16u; zaterdag open vanaf 15u; zondag open vanaf 10u

Den Heksenketel

Belzeelsestraat 23, 9940 Evergem-Belzele
T 09 258 08 63 • M 0498 76 59 27
www.denheksenketel.be • info@denheksenketel.be
gesloten op donderdag, alle andere dagen open vanaf 10u30

Polderzicht

Sint-Jansstraat 138, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
T 09 379 86 53 • www.polderzicht.be • info@polderzicht.be
gesloten op dinsdag & woensdag; alle andere dagen open vanaf 10u;
open op zondag vanaf 9u

De Litanie

De Plaats 15, 9910 Knesselare • T 0476 23 23 82
litanie@telenet.be • www.facebook.com/CafeDeLitanie
gesloten op maandag & donderdag

Eet- en Cultuurcafé De Bakkerei

Pastoor De Nevestraat 12, 9900 Eeklo
M 0475 73 95 66 • www.bakkerei.be • info@bakkerei.be
zondag & maandag gesloten; dinsdag gesloten (van april tot
september); woensdag vanaf 11u30; donderdag vanaf 8u30;
vrijdag vanaf 15u30; zaterdag vanaf 11u30

De Pallieter

Voorstraat 46, 9970 Kaprijke • T 09 373 81 16
kurtdevendt@scarlet.be
dinsdag & woensdag gesloten

Bierhuis en koffiebar Het Vermaek

Sleidinge dorp 40, 9940 Sleidinge • T 09 357 28 78
M 0474 73 18 67 • het.vermaek@telenet.be
maandag & dinsdag gesloten

’t Evenwicht

Oosteeklo-Dorp 26-28 ,9968 Oosteeklo • T 0477 19 75 86
van.de.veire.stijn@telenet.be
open op vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur;
open op zondag vanaf 14 uur

Spoor 44

Stationsstraat 44, 9950 Waarschoot
M 0477 53 21 98 • www.spoor44.be • info@spoor44.be
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 15 uur;
open op zondag van 11 tot 14 uur en vanaf 17 uur,
woensdag en donderdag gesloten

De Swaen

Molenstraat 2, 9988 Watervliet • M: 0479 384 797
vermeirekristof@gmail.com
maandag & dinsdag gesloten

Meetjesland Restaurant
herdenkingsroute

Een aantal restaurants uit het Meetjesland engageert zich
onder het label Meetjesland Restaurant, een initiatief van het
Plattelandscentrum. Zij voeren gezamenlijke promotie, vestigen
aandacht op typische streekgerechten of ondernemen acties
inzake hoeve- en streekproducten.

6

oude kalevalleiroute

Meer info:
www.plattelandscentrum.be
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GENT

legende
Toeristische kleppers
in het Meetjesland

Gemeentegrens

1

WOI

Spoorweg

1

Hoevewinkel

Hoofdweg

1

Meetjesland Café

Locale weg

8

Meetjesland Restaurant

1

Slagerij Verstuyft

7

14

nevellandroute

Kerk
Infokantoor

Leiestreek

Station
Autosnelweg

2

3

4
5

Secundaire weg
Fietstraject

6

Bebouwde zone
Bos- of groenzone
Waterlopen/Kreken
Water
Industrie

7

Fred’s Café

Langeweg 3, 9981 Sint-Margriete • T 09 379 80 27
www.fredseetcafe.be • info@fredscafe.be
alle dagen open vanaf 11u30; dinsdag & woensdag gesloten

De Muze

Keistraat 9, 9910 Knesselare • M 0474 96 87 82 • T 09 328 65 66
www.demuze.eu • contact@demuze.eu
open woensdagmiddag - zondagavond (juli en augustus);
open donderdagmiddag - zondagavond (rest van het jaar)

De Cluysenaer

Kluizendorpstraat 82, 9940 Evergem-Kluizen • T 09 357 73 37
www.cluysenaer.be • info@cluysenaer.be
van 11u30 tot 15u en van 18u tot 22u (in weekend tot 24u); gesloten op
maandagavond, dinsdag en woensdag en zaterdagmiddag

Stadhuis Van Raverschoot

Raverschoot 14, 9991 Adegem • T 09 377 24 32
www.stadhuisvanraverschoot.be • raverschoot@gmail.com
open vanaf 11 uur; maandag en dinsdag gesloten

Hoveniershuis

Kasteel van Wippelgem • Kramershoek 6, 9940 Wippelgem
T 0499 719 529 • T 09 335 75 25
tomdelombaerde@hotmail.com • www.hoveniershuis.be
gesloten op woensdag & donderdag

Pandora

Molenstraat 39, 9988 Watervliet • T 09 379 09 04
www.restaurant-pandora.bravehost.com
taverne.restaurant@pandora.be
alle dagen open vanaf 11u; zondag vanaf 10u
maandag & dinsdag gesloten

’t Zoet Gemoed

Dreef 96, 9930 Zomergem • T 09/378 56 27
www.tzoetgemoed.com • Verschelde.gert@telenet.be
woensdag & donderdag gesloten

Vraag naar ons logiesaanbod!

Zoek het juiste adresje op www.toerismemeetjesland.be/logies

Glutenvrij genieten in het Meetjesland?

Op zoek naar adresjes met een volwaardig glutenvrij aanbod?
Je vindt de restaurants en logies op www.glutenvrijmeetjesland.be
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland, Bus 1, 9900 Eeklo • T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be • www.toerismemeetjesland.be

