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M e T D e Z e H u ys M a N H o e v e Wa N D e L R o u T e
BeGeLeIDeN We Jou oP eeN WaNDeLING vaN
TWee KILoMeTeR vaN PLeKJe ToT PLeKJe oP eN
RoND De HuysMaNHoeve, ooK WeL HeT ‘GRooT
GoeD’ GeNoeMD. oNTDeK De TIeN LeesTaFeLs oP
De sITe. oNTDeK De PoËZIePaNeLeN. eN oNTDeK
LaNDsCHaPPeN eN ZICHTeN DIe Je NIeT Zou
veRWaCHTeN. WaT sTeLLeN We oveRaL vasT?
eLK PLeKJe HeeFT ZIJN veRHaaL…
MeeTJesLaND, MaaK HeT Mee
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HUYSMANHOEVE wandelroute

Wat doen wij allemaal op de
Huysmanhoeve?

Hoe is de Huysmanhoeve
Wandelroute bewegwijzerd?

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, op de
historische site van het ‘Groot Goed’ in Eeklo, bruist van
activiteit dankzij de inspanningen van het Plattelandscentrum Meetjesland. Je kan er kennis maken met 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.

Groen en wit zijn de kleuren van het Groot Goed en bij
uitbreiding van Eeklo en het hele Meetjesland.
Onze bewegwijzering is dan ook in groen en wit!

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 erfgoeddepot Meetjesland met een rijke verzameling
aan landbouw- en ambachtenalaam. Je vindt er een opstelling ‘landbouw’ en een opstelling ‘ambachten’. Verder is
er een gezellige cafetaria waar hoeve- en streekproducten
geserveerd worden. In de cafetaria is er ook een gezellig
kinderhoekje. Hier op deze historische site huist ook het
regionaal infokantoor Toerisme Meetjesland, ideaal als dé
uitvalsbasis voor een dagje Meetjesland.

Rechtdoor

Rechtsomkeer

rechtsaf

linksaf

Een hele zomer lang zijn er leuke gezinsactiviteiten op de
Huysmanhoeve, zoals permanente tentoonstellingen, tijdelijke exposities, theater op het domein, een feestelijke sfeer,
fiets- en wandeltochten, sneukeltoeren en meer van dit alles.
Ideaal startplekje trouwens om de zuidkant van het Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken te verkennen.
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland, Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377
86 00, info@toerismemeetjesland.be, www.toerismemeetjesland.be
Plattelandscentrum Meetjesland (beheerder Huysmanhoeve),
T 09 327 04 47 (Huysmanhoeve) of T 09 379 78 37 (Plattelandscentrum in Sint-Laureins), huysmanhoeve@plattelandscentrum.be,
www.plattelandscentrum.be
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De Poort van het Meetjesland
We wandelen onder het poortgebouw, het oudste gebouw
van Eeklo.
Leestafel ‘Poortgebouw’
Oorsprong 13de eeuw
Statussymbool van het middeleeuwse ‘Groot Goed’

Waar Huysmans woonden…
We vertrekken vanuit het Infokantoor Toerisme Meetjesland in het woonhuis. Het infokantoor bevindt zich in de
middenplaats en de broodkelder. In het woonhuis kan je
ook een permanente ambachtententoonstelling bekijken
en zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen. Vanaf hier
vertrekt de tocht.

In en rond de poort bent u getuige van de schitterende
natuur. De boomklever bijvoorbeeld, maar ook de
zeldzame ijsvogel wordt hier af en toe gespot. In de
nestkastjes zitten pimpelmeesjes en onder het dak
huist de kerkuil. Op de muur van de poort groeit
muurleeuwenbek, een mooie lichtpaarse bloeier uit de
weegbreefamilie.
Hier wandelen we drie keer onder tijdens de wandeling.

Leestafel ‘Woonhuis’
Maak kennis met de mooiste plekjes van Meetjesland en
omstreken in het toeristisch infokantoor
Ontdek onze Meetjeslandse fiets- en wandelroutes.
Leer onze acties en evenementen kennen.
Hier kan je ‘rondneuzen’ in het Meetjeslandse erfgoed
van duivensport tot de Eeklose Juwelier Minne.
Bekijk de film van de ‘Huysmans’. Je hoort vader Bernard
Huysman tijdens de jaren ’50 op de NIR (de voormalige
VRT). En je ontmoet de broers Géry en Antoine
Huysman die hier de laatste boeren op het hof waren
(en nog steeds dagelijks op bezoek komen).
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Langsheen de wal
We volgen onder de poort naar rechts de omwalling van de
Huysmanhoeve tot op de parking.
Ontdek de poëziepanelen langs de omwalling
De begroeiing rond de wal heeft deze winter een flinke
kapbeurt gekregen. U vindt hier vooral wilg (knotwilgen),
grauwe els en gewone es waar meesjes, musjes en vinken
graag vertoeven. Ook andere plantensoorten zoals de witte
én paarse dovenetel, het lekker smakende zevenblad (wel
stoven), gewone vlier en peterselievlier, robertskruid, het
verwante ooievaarsbek (wilde geranium) en speerdistel kan
je hier waarnemen.
We kennen de bewoners van de walgracht onder water
nog niet heel goed. Wellicht komt hier stekelbaars voor
en ook de bruine kikker komt hier jaarlijks haar eitjes
leggen. Wat we wel weten is dat heel vroeger hier paling
op de walgracht zat en het gerucht doet dat het toilet in
het poortgebouw (uitstekend nisje) de functie vervulde
van het ‘vetten’ van de paling.
Helemaal op de tweede rechte hoek zien we vaak de
edelherten lopen van de hertenfarm. Even verderop
ook de brug van de Peperstraat naar Bentille, het eerste
krekendorp van het Meetjesland.

Naar de boomgaard
We wandelen langsheen de parking van de Huysmanhoeve.
Hier komen we, langs de officiële ingang vanaf de parking,
de boomgaard binnen en we volgen de wal langs de andere
zijde van het terrein.
Leestafel ‘Bijenhal’
Leestafel ‘Fruitsoorten’, wat staat er allemaal in de
boomgaard?
Leestafel ‘Boomgaard’
In de boomgaard ontmoet je een stuk authentiek
Meetjesland want het is nog niet zo lang geleden dat
deze streek fruit exporteerde tot in Engeland: de bruine
kriekpeer, de Zomer- en winterkeizerin (peer), Trezeken
Meyers (appel), marbré de Watervliet (appel), de reinette
(appel), de kattekop (appel) maar ook kweepeer, mispel,
pruimen, kersen, walnoten…
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De eikendreef
Hier volgen we de eikendreef naar links die ons dieper in de
boomgaard brengt. Ga om de schapenweiden heen, wandel
vervolgens langs de voorkant van het domein, parallel met de
straat ‘Bus’ (topografische straatnaam refererend naar ‘Bos’).
Hier een prachtig zicht op Eeklo. We herkennen de
beschermde watertoren, het Provinciaal Technisch
Instituut, het moderne kerktorentje van de wijk Oostveld
en de grote Sint-Vincentiuskerk in het centrum van Eeklo,
liefst 100 meter hoog. Let ook op de vele windmolens
voor windenergie. De stad Eeklo was een pionier
op het plaatsen van windmolens in Vlaanderen. De
dichtstbijzijnde windmolens staan er al meer dan 10 jaar.
De schaapjes in de boomgaard worden hier gehouden
door vrijwilligers, die hun schapen ook ‘drijven’ met
bordercollies.
Met de schapen doet men aan ‘stootbegrazing’, korte
hevige begrazing waarbij geiten en schapen op korte tijd
kleine stukken grasland leeggrazen.
We zien ‘Baggerbonte Schapen’ en ‘Vlaamse Geiten’,
streekeigen dieren.

Wondermooie oprijlaan
We kunnen niet meteen de oprijlaan op wandelen maar we
moeten eventjes een ‘ommetje’ maken. Langs de boomgaard
gaat het even tot aan het poëziepaneel ‘Hans Andreus’ en
vandaar gaan we de kasseien op en af tot aan de straatkant.
We lopen mooi op één lijn tussen de Eeklose watertoren
en het karakteristieke Poortgebouw.
Ontdek het poëziepaneel van Hans Andreus.
Op de achterzijde ook een opsomming van de soorten
fruitbomen hier aanwezig. Het Meetjesland heeft een
veertigtal van deze poëziepanelen, die je ontdekt op
een fietstocht van knooppunt naar knooppunt.
Leestafel ‘Oprijlaan’ vooraan de straat

Door dit soort begrazing houden we de bodem rijk en
stimuleren we de groei van planten en kruiden onder de
fruitbomen, ook ten behoeve van de bijen.
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Wat een knuffelweide!

Terug op de binnenplaats…

Ongeveer terug ter hoogte van het poëziepaneel ‘Hans
Andreus’ gaan we aan de overkant van de oprijlaan de
knuffelweide op en we dwarsen die tot helemaal vooraan
in de uiterste hoek van het domein. Terug aan de wal bij de
houtmijt rechts naar de poort.

Voor de tweede keer wandelen we nu onder het poortgebouw,
deze keer in de tegenovergestelde richting. We komen op de
plek waar we onze wandeling startten. Hier is het terras van
de cafetaria en we zijn over halfweg! Achter de cafetaria, de
vroegere varkensstal, gaan we links de evenementenweide op.

Bessenstruiken zoals framboos, stekelbes en braambes
zijn uitstekende plekjes voor de merel,
de pimpelmees, de koolmees en de boomklever.
Verderop knuffelbare diertjes maar ook kippen, ganzen
en eenden voelen zich hier in hun sas.
Achter de haag volgen we de rand van het terrein. Aan
uw linkerzijde liggen landbouwvelden in vochtige tijden
vaak onder water. Al dat water vindt dan zijn weg naar
de omwalling en wordt zo via het grachtensysteem
weggevoerd naar de kanaaltjes langsheen de expresweg.
De houtmijt zoals er verschillende staan op het
terrein. Het hout wordt gebruikt in de bakoven van de
Huysmanhoeve.
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Leestafel ‘Varkensstal/verbruikszaal/evenementenweide’
Zin in een kopje koffie?
Of een ander streekproductje?
Welkom in onze cafetaria!
Speel een spel op de evenementenweide. Zin in een
spelletje krulbol, kubben of steltlopen? Vraag info in de
cafetaria aan de medewerkers of vele vrijwilligers die
mee de werking van de hoeve dragen.
Ontdek het aanbod belevingsarrangementen en
evenementen van Plattelandscentrum Meetjesland in de
cafetaria.
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Tentoonstelling ‘ambachten’ en
‘landbouw’ in de koeienstal
Loop tussen de paardenstal (links) en het open wagenhuis
(rechts), rechtdoor en je komt aan de koeienstal. Ga binnen
en bezoek de exposities.
Een arduinen gedenksteen in de paardenstal vermeldt
‘Hospices de Gand 1851’. Nu vaak gebruikt voor
tijdelijke exposities. Dit verwijst nog naar de
oorspronkelijke eigenaar.

Bakoven en kruidentuin
Ben je op een zondag bakdag (mét vrijwilligers-bakkers) tijdens
de zomer deze wandeling aan het doen? Dan heb je geluk,
want meestal blijft het deurtje van deze bakoven dicht.
De landbouwers hadden hun bakoven ver van de andere
gebouwen, om brand te vermijden!

Het open wagenhuis, waar vroeger tractoren, karren
en ploegen werden gestald, gebruiken we nu onder
andere voor evenementen en tentoonstellingen.
De betonpaden in de voortuin zijn afkomstig van
een voormalig Duits militair vliegveld in de buurt.
Oorlogsbeton uit de eerste wereldoorlog werd handig
gerecycleerd.
Leestafel ‘Koeienstal/depot’

Leestafel ‘Bakoven’
Ontdek de wiglo en de speelweide (voor jong én oud!)

Ga binnen langs de grote poort en ontdek de
permanente tentoonstellingen, eerst ‘Ambachten’ (rechts)
en dan naar ‘Landbouw’ (links).

Bestel (op voorhand) een brood op één van onze
Broodbakdagen!
Leestafel ‘Kruidentuin’
Ontdek kruiden en hun magische eigenschappen
Onder de indruk van de 17de eeuwse grote
schuur, ook al één van de paradepaardjes van de
Huysmanhoeve? Een bakstenen dwarsschuur met
dubbele dorsvloer, een schilddak met dakpannen
zoals je er in het Meetjesland nog heel weinig ziet.
Het bijgebouwtje links was de voormalige maalderij.
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Tussen wal en gebouwen
op zoek naar de moestuin
Een heel interessante (en verrassende) kijk op de Huysmanhoeve krijg je door rond de koeienstal (richting parking)
te wandelen en ‘de achterzijde’ van de koeienstal en het
woonhuis te ontdekken. Let op, het pad hier is iets ‘avontuurlijker’. Voorbij de achterkant van de koeienstal zien we
ook de moestuin op de meest vruchtbare plaats van het
domein. Een heel rustig plekje. Trouwens: haal het fototoestel maar boven, hier bekijk je het woonhuis langs zijn
meest pittoreske kant. Op het einde van de omwalling kan
je oversteken en door het poortgebouw (nu voor de derde
keer!) terug naar het infokantoor wandelen.
Achter de koeienstal stond vroeger de schapenstal
en hier lag ook de mesthoop van de boerderij, een
schatkamer aan energie voor het plantgoed op de
landerijen.
Leestafel ‘Moestuin en omwalling’
Volg het groei- en oogstschema van de moestuin op het
krijtbord!
Welke groenten kweek jij zelf ook?
Welke vergeten groenten vinden we hier? Laat je gerust
rondleiden door één van onze vrijwilligers die met hart
en ziel deze moestuin verzorgen en onderhouden.
Het krijtbord aan het poortgebouw vertelt je meer over
komende activiteiten. Je komt zeker terug?
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