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‘Het Meetjesland is een perfecte eerste kennismaking 

met Vlaanderen. En uitstekend te ontdekken per fiets.’

Bas van Oort (1987) is reisjournalist en fotograaf en maakt 
reisreportages voor onder meer National Geographic Traveler,  
De Standaard Magazine en BBC Travel. Daarnaast heeft hij 

zijn eigen online reisplatform www.ambassador.land. Voor zijn 
werk reist hij de hele wereld over, maar er is weinig dat hem 

gelukkiger maakt dan op de fiets door Vlaanderen. In 2016 werd hij 
onderscheiden met de persprijs Toerisme Vlaanderen & Brussel.
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KASTEEL VAN WIPPELGEM
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Het was op een zeiknatte donderdagavond in januari 
dat ik in de Hotsy Totsy in de Hoogstraat in Gent 
tegenover twee Vlaamse heren zat, Tim en Bart. Die 

Hotsy Totsy Jazz Club, dat was ooit het café van Guido Claus, 
zeiden ze. Een niet te onderschatten voetnoot in de roemruchte 
horecageschiedenis van de leukste stad van België. Hugo, de 
toch wel beroemdere broer Claus, had er zijn meesterwerk nog 
aan de wereld voorgesteld. 

Enfin, elk hadden ze – Bart en Tim dan, Niet Hugo en Guido - 
een bescheiden biertje voor hun neus staan, en allebei waren 
ze geboren en getogen in het Meetjesland. Daar kon je mooi 
fietsen, in het Meetjesland, maar het voorval wilde dat nog 
lang niet iedereen daarvan op de hoogte was, en precies daar 

Een Hollander 
in Vlaanderen

Wippelgem

Kluizen

Kast�l Van Wippelgem

Waterspaarbekken
Kluizen

Den
Bevenden
Hazelaar

Sleidinge

Lovendegem Be�ele

Merendr�

Landegem

Vinderhoute
Hansbeke

Start

DE KNOOPPUNTEN: 
41-40-33-27-17-78-11-
24-30-23-22-12-18-2-
84-89-87-83-81-82-77-
75-73-47-48-55-54-53-
32-34-37-44-45-41-46 

START EN AANKOMST: 
Kasteel van Wippelgem, 
Kramershoek 4, 9940 
Evergem-Wippelgem

AANTAL KM: 58 km
Inkorting? Je kunt bij 
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route van 28 km)

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/WIPPELGEMROUTE

De 
Wippelgemroute

Een gedetailleerd plan van de route kan je vinden op 
www.toerismemeetjesland.be/wippelgemroute
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moest verandering in komen. Ze zouden graag zien dat iemand 
met een frisse blik eens kwam kijken – fietsen – en daar dan 
over berichtte. Het liefst iemand die nog nooit van heel het 
Meetjesland had gehoord.
Aangenaam.

Het is niet dat ik onbekend ben met België, alleszins niet zelfs. 
Ik had de volledige kustlijn van het land al eens op de fiets 
ontdekt, inclusief prachtige zonsondergang in De Haan en een 
fijn pannetje mosselen in Nieuwpoort. De Vlaamse Ardennen 
kende ik maar al te goed. De gladde kinderkopjes op die korte 
maar oh zo steile heuvels die je het zweet uit je koersbroek doen 
druppelen, bezorgen me soms nog nachtmerries. En zelfs de 
taalgrens, van Kortrijk tot aan de Voerstreek bij Maastricht, had ik 
in al z’n volledigheid afgefietst.

Maar het Meetjesland, nee. Er ging niet eens een belletje 
rinkelen. Dus vond ik mijzelf enkele maanden later weer terug in 
de buurt van Gent. In Wippelgem dit keer, met een zadel onder 
mijn billen en twee trappers onder mijn voeten. En voor u denkt: 
op de laatste pagina van dit boekje zegt deze Hollander vast dat 
het Meetjesland zo mooi en zo verrassend is, dat het een wonder 
is dat hij het nog niet eerder kende. Nee, dat zou te makkelijk 
zijn. Bovendien weet ik op dit moment, hier in Wippelgem voor 
de poorten van het gelijknamige kasteel, nog helemaal niet wat 
ik van het Meetjesland vind.

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/WIPPELGEMROUTE
DEN BEVENDEN HAZELAAR WAARSCHOOT
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Dat verandert langzaam maar zeker als ik vanuit Wippelgem 
koers zet richting Waarschoot. Niet in directe lijn natuurlijk, maar 
een fietsknooppuntennetwerk volgend waarmee je in totaal 
bijna 800 kilometer door deze regio kunt toeren. Het kasteel 
van Wippelgem is trouwens ook nog wel het vermelden waard. 
In 2008 stond het te koop voor nog net geen 2,5 miljoen euro. 
De gemeente Evergem bedacht zich geen moment (geen 
zorgen, Wippelgem is onderdeel van de gemeente Evergem, er 
is hier geen Machiavelliaanse burenruzie gaande) en kocht het 
kasteel plus omliggende grond en stelde het meteen open voor 
publiek. Van zonsopkomst tot zonsondergang kun je er terecht 
met fiets, wandelschoenen, of hond. Als die laatste maar wel aan 
de lijn blijft, vertellen ze er met opgeheven vingertje bij. Ander 
voordeel van dit kasteel in publiek bezit: alle trouwerijen door de 
gemeente Evergem vinden hier plaats. Zodat elk meisje uit het 
Meetjesland zich een dag lang een waar prinsesje mag voelen.

Maar terug naar de fietstocht. Zo’n knooppuntenroute is 
makkelijk te volgen, en al snel blijkt het Meetjesland zich te 
presenteren als een zeer vriendelijke inleiding op de rest van 
Vlaanderen. Volledig vlak, om mee te beginnen. Zoals de 
Amerikaanse reisschrijver Bill Bryson ooit over zijn thuisstaat Iowa 
schreef dat als je op een houten kratje ging staan, je uitzicht 
had over de volledige staat, zo geldt dat ook een beetje voor het 
Meetjesland. Spring op een kliko waar dan ook in de regio en je 
zou links tot aan Brugge kijken en rechts tot aan Gent, ware het 
niet dat er af en toe een flinke bomenrij in de weg staat, maar 
daarover later meer.

Vlak is fijn fietsen, en met mijn kop in volle zon laat ik de 
landelijke rust ontspannen over me neerdalen. Waarom het 
Meetjesland nog meer een opmaat lijkt naar de rest van 
Vlaanderen: je ziet hier weinig halve huizen, die plompverloren 
met een blinde muur tegen een kille, provinciale weg aan staan. 
Geen keur aan rolluiken die steevast naar beneden hangen en 
ook weinig kotten vol roekoeroekoerende wedstrijdduiven. Zelfs 
de Mariakapelletjes, toch vaak op elke Vlaamse straathoek een 
duidelijke wegwijzer, zijn niet alom aanwezig. Ze zijn er wel hoor, 
en in de buurt van Maldegem is er zelfs een heuse Mariagrot, 
maar je wordt er nog niet mee doodgegooid. Misschien dat het 
Meetjesland wat minder hulp van boven nodig heeft.

Ik fiets inmiddels in de buurt van Waarschoot en Zomergem, 
en dat is in het spoor van niet zomaar iemand. Een kleine 
vijfhonderd jaar geleden reed daar Keizer Karel. Niet op een 
fiets, de Keizer zal waarschijnlijk op een paard hebben gezeten 
of nog waarschijnlijker in een koets zijn rondgereden. Maar hij 
reed hier wel. Op zoek naar meisjes, zo ging het verhaal. Maar 
uitkijkend over de lappen weiland, waar de koeien vijfhonderd 
jaar geleden waarschijnlijk net zo vredig graasden als nu, of de 
kant van de weg in Zomergem afspeurend, zag de Keizer niets. 
Hij stond nogal bekend om zijn seksuele verlangens en driften, 
Karel, en dat zorgde ervoor dat moeders hun dochters wijselijk 
binnen hielden. Was de Keizer hier op jacht, dan zag hij slechts 
oude vrouwtjes aan hun deur zitten spinnen. Meetjes, waar de 
Keizer weinig interesse in had. En gelukkig maar, het zou de 
geschiedenis in een heel ander daglicht plaatsen. Keer op keer 
kwam hij teleurgesteld thuis, van zijn ritjes door de regio, die hij 
de naam Meetjesland meegaf.

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/WIPPELGEMROUTEWWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/WIPPELGEMROUTE
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Nonsens! Het is een mooi verhaal, maar volledig verzonnen. Niet 
dat de elementen eruit op niets zijn gebaseerd. Keizer Karel 
bestond wel degelijk, hij werd zelfs geboren in Gent. En ook de 
spinnende oude vrouwtjes hebben eeuwenlang het gezicht van 
het Meetjesland bepaald, een belangrijke weversstreek binnen 
de Zuidelijke Nederlanden. Maar dit verhaal is een legende. 
Bedacht. Niet waar.

Maar toch, toch, het is in de buurt van Zomergem verdacht rustig 
op straat, zodra er een man met een baard voorbij komt rijden.

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/WIPPELGEMROUTE

Kasteel van Wippelgem:
prachtig wandelpark, gezellig terras

Omgeving Waterspaarbekken Kluizen: 
waterproductie Meetjesland én Waasland

De Bevende Hazelaar aan de rand  
van Lembeekse Bossen: stilteplekje

Kasteeldorpen:
Lovendegem, Hansbeke, Merendree, Vinderhoute,  
Belzele, Evergem én Wippelgem

Sluis van Merendree, Schipdonkkanaal  
en Kanaal Gent-Oostende

Oude Kalevallei en Molenslag Vinderhoute: 
beschermd natuurgebied

De Lieve: 
Eerste grote kanaal van Vlaanderen (13de eeuw)
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 ‘Mijn grootvader was een 
krulbolspeler. Als ik dan op vakantie 
bij mijn grootouders was, ging ik 
eens mee. Ik probeerde het een 
keertje, kreeg de smaak te pakken 
en zo is het allemaal begonnen. 
Nu ben ik achtentwintig jaar oud 
en nog steeds een van de jongere 
spelers. En ik ben lid van de raad van 
bestuur van de Belgische Krulbol 
Bond. 

Om krulbollen in het kort uit te 
leggen: het is zaak om de bol – een 
soort kaasbol – zo dicht mogelijk 
bij de staak – een houten stok in 
de grond – te gooien. Je speelt 
meestal twee tegen twee of drie 
tegen drie. Dan heb je bollen en 
schieten. Bollen is om dichtbij te 
komen, schieten is om de bol van de 
tegenstander weg te stoten, of de 
bol van je ploegmaat dichterbij.

Nee, topsport is het krulbollen 
niet, al moet je het fysiek ook niet 
onderschatten. Een prijskampbolling 
duurt toch al gauw van twee uur 
’s middags tot halverwege de 

avond. Maar in feite is het meer 
een cafésport. Gezelligheid is een 
belangrijke factor, tussen het bollen 
door wordt geregeld een pintje 
gedronken. Ik ga daar doorgaans 
niet beter van bollen. 

Krulbol is echt iets van het 
Meetjesland, al wordt het ook in 
een deel van Zeeuws Vlaanderen 
wel gespeeld. En in Noord-Amerika 
heb je een kleine gemeenschap 
bollers. Maar dat zijn Vlamingen of 
Nederlanders die ooit geëmigreerd 
zijn en de sport zijn blijven spelen. 
Rollebolle, heet het daar.
Op dit moment ben ik Vlaams 
Kampioen. Elk jaar worden er 
verschillende kampioenschappen 
georganiseerd, door twee 
verschillende bonden. Je hebt 
de Belgische Krulbol Bond en de 
Vlaamse. Zo kun je Vlaams, Belgisch 
maar ook Wereldkampioen Krulbol 
worden. Dat laatste ben ik nog nooit 
geworden, maar wie weet. Het zou 
maar zo kunnen gebeuren. 

www.krulbol.be

“Nee, topsport is 
het krulbollen niet, al 
moet je het fysiek ook 
niet onderschatten.”
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HUYSMANHOEVE
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De avond valt in Eeklo en oranjegouden zonlicht zet 
de kerktoren in een warme gloed. Ook het terras van 
Eethuis De Raedt profiteert mee. Alle tafeltjes zijn bezet 

en de serveerster komt nog maar eens met een vol dienblad aan 
bierglazen voorbij.

Waar het met de Mariakapelletjes en duivenkotten nog wel 
meevalt in Eeklo en omstreken, is het op een ander gebied toch 
echt op en top Vlaams: onverstaanbaar bespreken drie vaste 
cafégangers het leven, de dag, en alles wat er op de markt voor 
hen gebeurt. Het lijkt alsof ze het vaak met elkaar eens zijn, 
maar waarover precies blijft een groot raadsel. Maar Vlaamse 
cafégangers kunnen als geen ander omschakelen zodra ze 
doorhebben dat er een Nederlander aan tafel zit. Dan praten 

Wevers,
meters, 
polders

Lembeke

Ka�ijke

Eeklo

Waarscht

Beke
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Zomergem

Kl�mkapel
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Pri ij
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START EN AANKOMST: 
Provinciaal streekcentrum 
Huysmanhoeve, Bus 1, 
9900 Eeklo

AANTAL KM: 47 km

De
Huysmanhoeve- 

route

Een gedetailleerd plan van de route kan je vinden op 
www.toerismemeetjesland.be/huysmanhoeveroute
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kunnen we naar het rijk der fabelen bonjouren, maar een andere 
verklaring heeft ook weer te maken met de grootmoeders die 
spinnend voor hun huizen zitten. De regio was nou eenmaal een 
weversstreek, en Eeklo een belangrijke textielstad. Dat begon 
met de lakenweverij in de middeleeuwen en loopt door tot diep 
in de twintigste eeuw. 
Een uitstekende plek om daar meer over te weten te komen, is 
de Huysmanhoeve.

Het is een boerderijcomplex, eentje die je in één klap mee terug 
voert naar vroeger. Dat komt met name door de entree, een 
poortgebouw dat er in de middeleeuwen ook al stond. De rest 
– boerderij, stallen, schuur – dus eigenlijk wat de hoeve de hoeve 
maakt, was nieuwer, of volledig gerestaureerd. Maar niet minder 
mooi. Bart Van Damme, dezelfde Bart die enkele maanden eerder 
tegenover me zat in de Hotsy Totsy in Gent, was niet te beroerd 
om me een rondleiding te geven. ‘Tot 1996 was deze hoeve fami-
liebezit’, vertelde hij. ‘Halverwege de 18e eeuw pachtte Joannes 
Huysman de hoeve, en tot aan 1996 bleef de familie Huysman 
hier wonen. Inmiddels is de hoeve eigendom van de provincie 
Oost-Vlaanderen, zit Toerisme Meetjesland hier en zijn we een 
uitgebreid informatiepunt voor bezoekers, maar de laatste telg 
Huysman is hier nog steeds dagelijks te vinden. Die maait het gras 
en doet andere klusjes, zodat alles er spik en span uitziet.’
Een rondleiding over de hoeve betekent ook een geschiedenislesje 
van Eeklo en het Meetjesland. In de stallen is een tentoonstelling 
over de verschillende soorten werk die hier door de eeuwen 
heen werd gedaan. In het vroegere woongedeelte een kleine 
tentoonstelling over alles wat met het Meetjesland te maken had. 
Krüger bier, bijvoorbeeld. Of een spinnende grootmoeder.

ze wat rustiger, articuleren wat duidelijker en zo versta je toch al 
snel de helft. Over Amsterdam waren de mannen het ook eens; 
te druk, gevaarlijk bovendien en wat had je daar nou te zoeken? 
Daarna werd Nederland met een paar korte steekwoorden haarfijn 
neergezet, vonden ze toch zelf. De Wereld Draait Door, Matthijs van 
den Nieuwekerke en Sonja Barend, maar die laatste was vast van 
voor mijn tijd. Oh, en Koot en Bie! Geen gezeik, iedereen rijk!

Wat ze dan zo mooi vonden aan het Meetjesland?
Tsja, dat was even denken. Het is lastig oordelen over je eigen 
achtertuin. Die is er gewoon. Het bleef een tijdje stil. ‘De polders’, 
zei de oudste van de drie mannen toen. ‘En de bomenrijen. En 
ook de kreken.’

Het was een geruststellend antwoord, want goed samengevat 
bestaat het Meetjesland toch vooral uit polders, bomenrijen en 
kreken. En de man die alles mooi vindt aan zijn eigen omgeving, 
is een gezegend mens. 
Hij vond het dan ook fijn om te horen dat ik eerder op de dag 
precies door die elementen van de regio was gefietst. Ook al 
betekenden die polders dat je soms een behoorlijke wind tegen 
kon hebben.
‘Ja, van wind weten we best wat af hier.’
 
Die fietstocht eerder op de dag begon maar een klein stukje 
noordelijker dan waar we nu zaten. Bij de Huysmanhoeve, net 
buiten de stad.

Er gaan meerdere verhalen rond over waar het Meetjesland 
haar naam nou eigenlijk aan dankt. De mythe van Keizer Karel 

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/HUYSMANHOEVEROUTEWWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/HUYSMANHOEVEROUTE
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kruisten op toch een van de gezelligste terrassen van de stad. 
Nou ja, die van Brasserie Middenstandshuis mocht er ook wezen, 
daar gingen ze zo nog een pintje halen. Dat zat direct hier op de 
hoek, een meter of dertig verderop.
‘Er is trouwens nog een verklaring voor de naam van het 
Meetjesland’, zei de oudste baas van de drie vlak voordat ze 
vertrokken. ‘Rondom Eeklo was er vroeger veel moeras- en 
veengebied. Daarin werd – en vroeger is al bijna duizend jaar 
geleden hè – geïnvesteerd om turf te steken. Grote blokken land 
werden gekocht. Meten, heetten die blokken. Voilà.’ 
En weg waren de drie. Nou ja, nu zaten ze dertig meter verderop. 
Weer onverstaanbaar het leven te bespreken.

Want dat is toch nog steeds de meest voorkomende verklaring 
voor de naam van deze streek. Voor elke wever die aan het werk 
was, waren er vier spinsters nodig. En omdat Eeklo een van 
de belangrijkste schakels was in de textielindustrie – de rijen 
arbeidershuisjes verraden die geschiedenis ook nu nog – was 
er altijd vraag. Spinsters, dat waren moeders en grootmoeders. 
Meetjes dus.

Vanaf de Huysmanhoeve fiets je ook direct de landelijke leegte in  
die ook voor mij inmiddels zo kenmerkend is. Tot je al snel in Kaprijke 
komt. Tegenwoordig een dorp, maar het oude stadhuis verraadt een 
roemruchtere geschiedenis dan een dorpse. Statig staat het daar, 
met rood-witte luiken om elk raam en een sierlijk torentje dat uitkijkt 
over een weids grasveld dat ooit een grote markt geweest moet  
zijn. Het Plein, las ik later, is zelfs het grootste dorpsplein van heel  
Oost-Vlaanderen.

In de middeleeuwen ging het Kaprijke voor de wind, maar in de tijd 
die volgde ging het langzaam bergafwaarts. Relatief veel inwoners 
trokken naar Amerika, om daar hun geluk te beproeven. Eind 19e 
eeuw werd er nog een station gebouwd om verbonden te blijven 
met Eeklo en Zelzate maar ook daar is inmiddels niks meer van terug 
te vinden. Wat tegenwoordig is overgebleven van Kaprijke; een dorp 
vol rust. En frituur ’t Friethuisje, laat ook die niet onbenoemd blijven.
De mannen op het terras van De Raedt horen het allemaal met 
veel interesse aan. Ja, die textielgeschiedenis kenden ze maar al 
te goed. En ook Waarschoot, Zomergem en het randje van Ursel, 
waar ik vervolgens op de fiets langskwam, had weinig geheimen 
voor ze. Tot de kerktoren van Eeklo weer langzaam maar zeker 
in zicht kwam, de zon steeds verder zakte en onze wegen nu 

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/HUYSMANHOEVEROUTEWWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/HUYSMANHOEVEROUTE

KAPRIJKE
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Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve: 
bruist van activiteit tijdens de zomer

Kleemkapel in Kaprijke: stilteplekje

Plein Kaprijke:  
marktplein en 16de eeuws stadhuis  
van de voormalige lakenstad Kaprijke

Kasteel Aveschoot in Lembeke
Voormalige spoorweg Eeklo-Zelzate
Magermansdreef Eeklo: stilteplekje

Priorij OLV Ten Hove en fraaie moderne
kerkomgeving Waarschoot: ten gevolge van 
kerkbrand in 2002

Waarschoots Lievepad en Lievetragel: 
in de buurt van 13de eeuws kanaal De Lieve

Hartje Zomergem:
met fraaie herenhuizen en gezellige markt

Keigatbos op de grens van Ursel en  
Zomergem Provinciaal domein Het Leen: 
met bosinfocentrum, vijvers en arboretum 
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De schoonste boerin van Vlaanderen
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‘Het begon allemaal in 2011. Ik deed 
mee aan een verkiezing en werd 
uitgeroepen tot ‘Schoonste boerin van 
Vlaanderen’. Dat zorgde er ook voor 
dat ik twee jaar ambassadrice werd 
voor de land- en tuinbouw. Na die 
twee jaar had ik de drang om door te 
gaan om mensen hierin te betrekken. 
Land- en tuinbouw is belangrijk voor 
Vlaanderen, en zeker ook voor het 
Meetjesland. Dat is lang niet allemaal 
biologisch, maar bij ons wel. Die kant 
van de landbouw wil ik de mensen 
graag laten zien.

Dus zijn we nu vijf jaar geleden 
de zelfpluktuin begonnen op de 
Aveschootshoeve in Lembeke. Voor 
mij een speciale locatie, want dit was 
het melkveebedrijf van mijn ouders. 
Waar ooit koeien stonden, groeit nu 
groente en fruit. Bezoekers komen 
langs en verzamelen wat ze zelf willen. 
Hoe dat werkt? Verspreid over drie à 
vier hectare pluk je wat je nodig hebt 
en dat reken je af. Een abonnement is 
niet nodig, een aandeel in de boerderij 
evenmin. En omdat je zelf plukt, is 
het hier niet duur. Als je één keer wil 
komen dan kom je één keer, wil je elke 

week wat plukken dan kan dat ook.
Ons aanbod is groot. Van pruimen, 
kersen, aardbeien en frambozen 
tot broccoli, bloemkool, wortel, 
pastinaak en pompoen en alles 
wat daar tussenin zit. Het begon 
ooit alleen met fruit, maar sinds 
een paar jaar doen we ook groente. 
En we breiden uit. Niet alleen 
voeding vinden we belangrijk, ook 
beweging. Dus organiseren we allerlei 
activiteiten. Een bloesemjogging, 
kruidenwandeling, kookworkshops, 
noem maar op. Er komt zelfs een 
kinesiste turnles geven. 

Het is langzaam aan het veranderen 
in een totaalconcept. En het werkt. 
Iedereen die hier komt, leeft op. Het 
is een beetje onthaasten. Mensen zijn 
ontspannen, en dat geeft mij weer 
veel energie.’ 

www.aveschootshoeve.be

“Mensen zijn 
ontspannen, en dat 
geeft mij weer veel 

energie.”
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WATERVLIET
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‘Ik ben Marina Wally! De dochter van Eddy Wally!’
Het is een zonnige dag vandaag, maar de meeste 
warmte komt uit een klein kamertje van ’t Klooster in 

de Kerkstraat van Zelzate. Hier, tussen vitrines vol foto’s, boa’s, 
hoeden, schoenen en glitterjasjes is Marina Wally elke eerste 
dinsdagmiddag van de maand te vinden. De dochter van 
Vlaanderens meest memorabele volkszanger van de afgelopen 
vijftig jaar staat – danst, even zo vaak – er bij in een fleurige 
bloemetjesjurk en een appelgroen leren jasje, lacht haar witte 
tanden bloot en schudt haar blonde, korte haardos nog eens 
op. Een tweede Eddy Wally is er niet, maar Marina neemt de 
honneurs meer dan voldoende waar.

Ge-wel-dig!

Water-
Oudeman

A�enede

Sas
Van
Gent

Zeate

Watervliet
Sint-

Margriete Sint-Jan-
In-Eremo

Sint-Laureins
Boekhoute

Ki�k Van Watervliet

Het Godshuis

De Bou-8

Start

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/KREKENROUTE

DE KNOOPPUNTEN: 
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START EN AANKOMST: 
Markt, 9060 Zelzate 
(knooppunt 84)

AANTAL KM: 69 km
Inkorting? Je kunt 
vanaf knooppunt 47 het 
knooppunt 60 volgen en 
direct daarna knooppunt 
57 waarna je opnieuw 
op de voorgestelde route 
belandt. (verkorte route 
van 40 km)

De 
Krekenroute

Een gedetailleerd plan van de route kan je vinden op 
www.toerismemeetjesland.be/krekenroute
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samen op het podium. Deze zomer word ik zestig. Groot feest! 
Ja, voor de mensen hier dan hè. Die krijgen een schitterend 
optreden te zien!’

Ik zou bijna vergeten dat ik hier was om te fietsen, want vanuit 
Zelzate rij je zo de rest van het Meetjesland binnen. Langs 
Assenede, waar Marina Wally bijna zestig jaar geleden het 
levenslicht zag. Slingerend door de polder richting Bentille, 
een dorp dat er wel uitziet als een dorp, maar zo nooit door de 
Belgische staat behandeld is. Verspreid over de gemeentes Sint-
Laureins, Kaprijke, Sint-Jan-in-Eremo en Assenede ligt het daar 
maar, dat schijndorp. Maar er is gewoon een kerk, basisschool, 
bank en café waar je prima een pintje kunt drinken.
Om uiteindelijk weer terug in de richting van Zelzate te fietsen, 
moet je eerst door Sint-Laureins. Daar de bocht om naar het 
noorden, langs het goudgele riet van de Blokkreek en door 
richting de grens met Nederland. In de Sint-Margrietepolder kun 
je Zeeuws-Vlaanderen bijna aanraken. 

Het meest memorabele dorpje op de weg terug is zonder twijfel 
Boekhoute. Boekhoute is een vissersdorp, maar wat meteen 
opvalt als ik op m’n fiets de kerktoren dichterbij zie komen; er 
is hier geen water. Nergens, niet eens in de buurt. Om me heen 
niets anders dan akkers, weilanden en bomenrijen. Kilometers 
lang al. Af en toe misschien een slootje of een kreek, maar daar 
kun je als visser toch niet van leven. Boekhoute, vissersdorp 
zonder haven.

Het is niet groot, het Eddy Wally museum. Eén kamer slechts. 
Toch kun je er met gemak een tijdje doorbrengen. Uit de 
draagbare cd-speler die op de grond in de hoek van de kamer 
staat, zingt Eddy Wally alsof hij nog op het podium staat. 
Elke foto aan de muur intrigeert. Eddy Wally met een grote 
indianentooi op, terwijl hij z’n microfoon vasthoudt. Eddy Wally 
met een witte hoed, zonnebril met rode glazen en een felgeel 
colbertje aan. Maar ook een vergeelde foto van Eddy Wally als 
keurige jongeman. Dan lijkt hij een beetje op Elvis in z’n jonge 
jaren, of Jerry Lee Lewis. Onberispelijk gekleed, gitaar op één knie 
en de haren netjes gekamd. Dan vraag je je af wanneer Eddy 
Wally nou eigenlijk Eddy Wally werd. 
Marina loopt er een beetje tussendoor. Zingen is haar passie, 
vertelt ze. Dat doet ze al sinds ze drie is en ze zong in zeven 
kerkkoren. ‘En nog steeds hè, optreden. Jawel. Ook in Nederland. 
Wel honderd keer per jaar!’ Dan zingt ze nummers van haar 
vader. Ze loopt naar de cd-speler en verwisselt een schijfje. Nu is 
ze het zelf die met Chérie, Rode Rozen en Dans Mi Amor langs 
de vitrines schalt. Ze doet er nog maar eens een paar pasjes bij. 
Als je haar iets vraagt, geeft ze soms antwoord, soms begint ze 
te zingen. ‘Gitaarmuziek!’, kweelt ze dan met veel gevoel en een 
lange uithaal.

Soms geeft ze ook antwoord als je geen vragen stelt.
‘Geweldig! Dat zei Eddy Wally altijd! Geweldig! Ge-wel-dig!’ 
Ze pakt er een dvd bij. Eddy Wally in het Sportpaleis. 
‘Stikzenuwachtig was ‘ie’, zegt Marina. ‘Ik niet hoor, maar m’n 
papa. Och hemel. Ach, ik mis die man wel hè. Stonden we daar 
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Nederland, waar ook Sas van Gent ligt te blaken in de zon. 
Vervolgens uitkijkend over de vrachtschepen die onder me door 
varen, rustig puffend door het water. Om uiteindelijk weer uit 
te komen bij het punt waar eerder op de dag alles begonnen 
was. Ik vraag me af of Marina Wally nog steeds staat te swingen 
in het museum van haar vader, of dat ze inmiddels ook een 
welverdiend slokje bier heeft genomen op een van de terrassen 
van Zelzate. En dan kijk ik in mijn rugtas. Een dvd van Eddy Wally 
in het Sportpaleis. Met een fotokaartje van Marina Wally. Mocht ik 
het optreden op haar zestigste verjaardag moeten missen, kan ik 
altijd hier nog een keer naar kijken.

Het dorp staat er bekend om, dat hele vissersdorp zonder haven 
is ook de officiële slogan van Boekhoute. Maar op het plein 
voor de kerk staat toch echt een houten schip tentoongesteld, 
enigszins vervallen, dat wel, en op de vlaggen die in de masten 
ernaast wapperen vaart er toch ook fier een vissersschip uit.
Allemaal het gevolg van het indijken en polderen. Ooit lag 
Boekhoute niet zo ver van de Braakman, een zijtak van de 
Westerschelde. Dat was dan ook de reden waarom Boekhoute 
een vissersdorp was. De mannen voor dag en dauw op de fiets 
naar het water, de vrouwen garnalen pellend aan het eind van 
de dag. Maar in 1952 werd de Braakman ingedijkt, was het water 
weg en lagen de houten scheepjes uit Boekhoute vanaf nu in 
Terneuzen of Breskens. In Nederland dus. 

Maar de vissersgeschiedenis leeft voort. Café de Gouden Appel is 
nog steeds de spil tijdens de jaarlijks terugkerende Garnaalfeesten 
in september. Vader Rammeloo vist nog steeds en het houten 
schip zal nooit van de vlag verdwijnen.
Alleen het water is er dus niet meer.
Wel is er een museum over de geschiedenis van Boekhoute, waar 
nog veel meer wordt verteld over de geschiedenis van het dorp. 
Net naast de kerk. Maar als ik weer doorfiets en mijn route vervolg, 
verbaast me dat niets. Alles in Boekhoute is net naast de kerk.

Terug naar de markt van Zelzate word ik nog een laatste keer 
op het water gewezen. De enige klim van de dag. Sterker nog, 
misschien wel de enige klim van heel het Meetjesland. De brug 
over het Gent-Terneuzen-kanaal. Eerst door een klein stukje 
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Markt van Zelzate: 
horecaknooppunt met gezellige cafeetjes en eethuisjes

Sas van Gent: Nederlandse buurgemeente op de 
grens, brug over Kanaal Gent-Terneuzen

De Grote en de Kleine Kil in Assenede: 
stilteplekjes aan de kreken

Langs de Belgisch-Nederlandse grens 
tot in Waterland-Oudeman en  
Sint-Margriete De Blokkreek, 
Hollandersgat en Bentillekreek  
in Sint-Laureins: stilteplekjes aan de kreken

Sint-Laureins en het 19de eeuwse 

Godshuis: nu een hotel en feestzaal

Het Leopoldskanaal: het Canal du Bourgogne-
gevoel. Misschien een ommetje naar Boekhoute, het 
vissersdorp?

De voormalige spoorlijn Eeklo-Zelzate: 
dwarst levendig Assenede

DE MEETJESLAND 
BUCKET-LIST
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‘Op mijn zestiende kwam ik aan 
boord bij mijn vader, als vijfde 
generatie visserszoon. Garnalen vissen, 
zes dagen in de week. Dan gingen we 
’s avonds na het eten van Boekhoute 
naar Breskens, voeren daar uit en 
brachten de hele nacht op zee door. 
De volgende ochtend vroeg kwamen 
we weer binnen, met garnalen en 
bijvangst. Die leverden we af op de 
vismijn in Breskens. Die is er nog 
steeds trouwens.
Ik deed dat zes dagen in de week, 
samen met mijn vader. Hij vist nog 
steeds. Dit jaar is hij 55 jaar op het 
water. En nog steeds met hart en 
ziel, en twinkelende oogjes als hij 
er over praat. Ik ben sinds een paar 
jaar gestopt. Eerst overgestapt op 
de veerdienst Vlissingen – Breskens, 
die er toen ook nog voor auto’s was. 
Tegenwoordig vaar ik passagiers op 
de waterbus tussen Rotterdam en 
Dordrecht.
Het varen is de hoofdzaak, maar 
ik stop steeds meer tijd in muziek. 
Ik ben zanger. Hier in de kerk van 
Boekhoute, waar mijn wieg stond 
en ik bij elkaar zo’n dertig jaar heb 

gewoond, is het allemaal begonnen. 
Als koorknaap bij het kerkkoor. Ik 
werd solist, en zo rolde ik verder in de 
muziek. Via lokale verenigingen trad 
ik in andere dorpen op, daarna een 
keer in de stad en ja, dat werkte wel. 
Feestjes werden partijen en toen de 
evenementen kwamen, sloot ik me 
aan bij een artiestenbureau. Op die 
manier deed ik vaak voorprogramma’s 
van grote namen.

Mensen vragen vaak of ik ook op 
het water zong. Ja, maar meer voor 
mezelf, om te oefenen. Zingen over 
het vissen doe ik ook. Nummers 
van Piet Brak of Wannes Van de 
Velde. En soms vis ik nog een tijdje 
mee met m’n vader. Tijdens het 
garnalenseizoen, aan het eind van de 
zomer. Het bloed kruipt toch waar het 
niet gaan kan.’ 

 www.assenede.be/bezoekerscentrum

“Het bloed 
kruipt toch 

waar het niet 
gaan kan”
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‘Wat zijn jullie aan het doen?’
In een kano, verscholen tussen het riet, zitten twee 
mannen. Allebei gekleed in boswachtersgroene 

jassen en broeken, allebei een muts op en allebei een peddel in 
de hand. Af en toe klinkt er een flinke klap.
‘Wij speuren naar muskusratten, meneer.’ 
‘Al wat gevangen?’
‘Wij mogen ze niet vangen, meneer. Enkel lokaliseren. Wij 
speuren ze op, dan bellen we de muskusrattenbestrijding en dan 
komt er iemand anders langs om ze te vangen. Maar mocht u er 
een willen zien, ik heb nog wel een dood exemplaar in mijn auto 
liggen.’
Ik bedank vriendelijk. Een levende muskusrat zien stond al niet 
hoog op m’n lijstje, een dode hoeft al helemaal niet. Ze zijn 
trouwens prima te eten, lees ik later. Mocht u ooit waterkonijn 
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passeert het fietsnetwerk)

AANTAL KM: 56 km
Inkorting? Aan knooppunt 
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knooppunt 15 rijden  
langs het Schipdonkkanaal 
om daar de lus verder te 
zetten. (verkorte route  
van 38 km)

De 
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Een gedetailleerd plan van de route kan je vinden op 
www.toerismemeetjesland.be/maldegemveldroute
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uit eigen kreek. Ander weetje over die overstromingen: de Sint-
Margareta kerk in Sint-Margriete, vanuit het dakraam van Logies 
De Molenkreek duidelijk te zien, is alweer de vijfde kerk in de 
geschiedenis van het dorp. De rest: allemaal weggespoeld.

In Maldegem slaat de kerkklok tien keer. In het centrum van  
het dorp is het nu nog overwegend stil, maar kom je hier eind 
van de middag op een zonnige dag, dan zit het terras voor café 
De Filosoof steevast vol, en verderop in de Marktstraat is het  
niet anders. 

Net buiten het dorp volgt er iets wat heel voorzichtig op glooien 
begint te lijken. Een klein stukje vals plat omhoog, in de richting 
van Aalter en Knesselare. Zou het Meetjesland dan toch niet één 
groot biljartlaken zijn met hier en daar wat bomen en water?
Het lijkt voorlopig vals alarm. Na hotel Cleythil, een prachtig 
gerestaureerde hoeve, wordt het al vrij snel weer gewoon vlak. 
Terug naar de landelijke rust, die desalniettemin per hoek van 
het Meetjesland verschilt. In het noorden zijn het meer de 
polders die de leegte opslokken, hier voelt het fietsen door 
weilanden en boerderijen toch anders aan. Misschien is het de 
aanwezigheid van Brugge, toch minder dan twintig kilometer 
hier vandaan. Of misschien is het wel de Drongengoedhoeve 
die een uitwerking heeft op de omliggende landerijen. Sinds 
1746 staat deze voormalige abdijhoeve van de Norbertijnen van 
Drongen hier, midden in het gelijknamige bos. Met inmiddels 
een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de 
hoeve, een kruidentuin, infopunt op zondag en een cafetaria 
inclusief terras waar Augustijn wordt geschonken. Om maar te 
zeggen: hier vermaakt u zich wel even. En dan is er ook nog de 

worden aangeraden door uw ober, dan weet u nu hoe het zit.
Het gesprek vindt vroeg op de ochtend plaats, in de buurt van 
Sint-Margriete. Dan kan het nog wel eens voorkomen dat er 
een zweem ochtenddauw boven een van de kreken hangt, die 
je doen geloven dat er nog wel meer in dit water rondzwemt 
dan enkel een muskusrat. Maar warmt de dag op, dan verdwijnt 
de mist, en wordt het middag biedt diezelfde kreek ineens de 
mogelijkheid voor een verkoelende duik op een aangenaam 
warme zomerdag. Er zwemt trouwens ook wel meer in zo’n 
kreek. Paling bijvoorbeeld, de specialiteit van menig restaurant  
in de streek.

Ik ben nog maar net op mijn fiets gestapt, na advies van 
gastvrouw Christl Claeys van Logies de Molenkreek. Bij het 
brengen van een vers ontbijtje had ze ook nog wel een tip. Haar 
favoriete plek in het Meetjesland was het Drongengoedbos. 
Niet alleen het grootste bos van Oost-Vlaanderen, ook de 
plek waar de Drongengoedhoeve stond én je had er nog het 
Maldegemveld. De hei dus. Conclusie: een mooiere plek om te 
wandelen of fietsen vond je hier bijna niet. Ze kwamen er zelf 
dan ook graag.
Maar voor ik bij de Drongengoedhoeve aankom, fiets ik eerst 
door het krekengebied. Eén van de pijlers van het Meetjesland. 
Zoals zoveel elementen uit het landschap in de omgeving, 
zijn ook de kreken historisch simpel te verklaren. In de 
middeleeuwen vond er nogal eens een flinke overstroming 
plaats. Dat krijg je, met zelfs de zee op fietsafstand. De kreken 
zijn de overblijfselen van die rampspoed en voer voor de rasechte 
optimist. Ja, vroeger was het een ramp, zo’n overstroming. Maar 
tegenwoordig kan iedereen dus wel mooi een lekker visje eten 
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Ik vertel haar kort over het Eddy Wally museum in Zelzate, over 
de Husymanhoeve in Eeklo en het kasteel van Wippelgem. Over 
de legende van Keizer Karel en over hoe ontzettend dichtbij 
zowel Brugge als Gent liggen. Om over de kust nog maar te 
zwijgen. En dan begin ik te lachen. Ik wil haar eigenlijk zeggen 
dat die combinatie het Meetjesland zo mooi en verrassend 
maakt. Een wonder dat ik het nog niet eerder kende.
Maar dat zou te makkelijk zijn.

omliggende heide. Die is op haar hoogtepunt aan het eind van 
de zomer. Dan kleurt het overal paars.

Terug naar het noorden, richting de Nederlandse grens en Sint-
Laureins, ligt er naast de kreken nog een ander bekend water 
te wachten: het Leopoldkanaal. 46 kilometer lang en vanuit de 
wijde omtrek al te spotten dankzij de lange en kaarsrechte rij 
bomen die het kanaal aan beide kanten flankeert.
Terwijl de avond valt, een veld vol bloemen schittert in de 
lange stralen van de avondzon en er af en toe een auto over 
de Langewegbrug raast, zijn de tafels van Fred’s Café allemaal 
gevuld. Vanuit de verre omgeving komen gasten hier naartoe, 
vaak om slechts één reden: ribbetjes. De spareribs van Fred 
kennen een hoog aanzien in de streek.

De serveerster die een bord vol ribben en een minstens zo grote 
kom met frieten voor m’n neus zet, benadrukt het nog maar 
eens. ‘Overal komen ze vandaan voor die ribbetjes, niet normaal 
is het. Wilt u hier in de zomer op een donderdag, vrijdag, 
zaterdag of zondag eten; ik zou maar een week of twee vooraf 
een reservering maken. Anders: geen plek.’
Ze woonde zelf nog niet zo heel lang in het Meetjesland, en 
werken voor Fred’s Café is ook nog maar pas begonnen. ‘Ik 
kom uit de buurt van Antwerpen, maar nu ben ik hier in het 
Meetjesland gaan wonen. Wat ik daar van vind? Dat moet ik 
allemaal nog een beetje ontdekken. En u? Wat vindt u van  
het Meetjesland?’
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Drongengoedhoeve: een oase van rust en vertier 
in het hartje van het Landschapspark Drongengoed

Langedreef en natuurgebied 
Maldegemveld van Natuurpunt: heide en bos

Papinglohoeve: net als Drongengoedhoeve een 
ontwikkelingshoeve uit de middeleeuwen, nu een hotel

Het dorp Kleit en de heuvel Kampel 
met uitzicht op de hele regio

Maldegem en Adegem: beide kernen met 
uitzonderlijk mooie kerkomgevingen

Strobrugge: waar het Schipdonkkanaal en 
Leopoldskanaal (‘Stinker’ en ‘Blinker’) elkaar vergezellen 
tot aan de zee in Heist.

Het grensdorp Middelburg: deelgemeente  
van Maldegem met zijn kasteelverleden.

De Eeklose deelgemeente Balgerhoeke:  
Schipdonkkanaal, sluizencomplex, spoorwegbrug, 
WOI, WOII, Canadese tank

DE MEETJESLAND 
BUCKET-LIST

#4

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/MALDEGEMVELDROUTE
DE FILOSOOF MALDEGEM



5958

DRONGENGOEDHOEVE



6160

Logeren in het 
Meetjesland 

2017
B&B DE MEETJES

 Molenstraat 9  
9850 Hansbeke 

 T +32 475 76 95 47
 www.demeetjes.be
Hansbeke, de ideale uitvalsbasis voor 
fietstochten. B&B De Meetjes werkte 
enkele routes uit met de fietsknoop- 
punten. Voel je welkom.

PROVINCIAAL SPORT- 
CENTRUM DE BOEREKREEK, 

 Sint-Jansstraat 132 
9982 Sint-Jan-in-Eremo 
T +32 937 991 82 
www.boerekreek.be 

Sportcentrum De Boerekreek, de ideale 
uitvalsbasis om in (grote) groep, al 
fietsend het Meetjesland te verkennen.

GASTHOF WILGENHOF
 Pot en Zuidhoutstraat 4 
9990 Maldegem 
T +32 50 71 53 66 
www.wilgenhof.be

Groene oase van rust en 
gezelligheid. Ideaal voor  
fietsers en wandelaars.  
Aan knooppunt 20.

B&B HOF TER WALLE
 Nieuwe Kerkstraat 2 
9850 Poesele 
T +32 486 50 02 00 
www.hofterwalle.be 

Hof Ter Walle is een rustige B&B  
gelegen in het groen, juist buiten 
centrum van Nevele.

B&B ALBERGO CAVALO
 Paardenhotel 
Warande 16A 
9982 Sint-Jan-in-Eremo 
T +32 477 41 57 22 
www.albergo-cavalo.be 

B&B Albergo Cavalo is gelegen in  
het prachtige Meetjesland met de 
mooie kreken.

B&B ’T HEIRWEGGOED
 Antwerpse Heirweg 3  
9968 Oosteeklo  
T +32 9 344 07 87 
www.heirweggoed.be

Een rustpunt aan de bossen van 
Oosteeklo met een hart voor fietsers! 
Gelegen langs het fietsnetwerk Meetjes-
land tussen knooppunten 17 en 26.

DE ZWAMHOEVE
 Sint-Jansstraat 87b  
9982 Sint-Jan-in-Eremo  
T +32 477 41 85 11  
www.dezwamhoeve.be

Fietsvriendelijk logies in het prachtige 
Meetjeslandse krekengebied. Probeer 
het streekbierarrangement.

B&B LANDHUIS PRINSEVELD
 Prinsevelddreef 8c 
9990 Maldegem 
T +32 486 27 11 54 
www.prinseveld.be 

B&B Landhuis Prinseveld, gelegen in ‘t 
Drongengoedbos waar vogels broeden 
en herten je ’s morgens begroeten. 
Geniet van een rustig verblijf.

CHARMEVERBLIJF 
DE ZONNEBRUG

 Beoostereedepolderdijk 6 
9982 Sint-Jan-in-Eremo 
T +32 93 77 61 09 
www.dezonnebrug.be

Het is heerlijk logeren in “de Zonne-
brug” waar geen moeite teveel is om je 
een zalige tijd te bezorgen. Kom hier 
het Krekengebied ontdekken!

HET GODSHUIS
 Leemweg 11 
9980 Sint-Laureins 
T +32 9 223 15 10 
www.godshuis.be 

Overnachten in het majestueuze  
Godshuis en fietsen in het Meetjesland.

COUNTRYHEART
 Kleine Boterhoek 4 
9980 Sint-Laureins 
T +32 476 54 11 83 
www.bbcountryheart.eu 

Een unieke ervaring, logeer eens bij  
een kunstfotograaf.

B&B VITA ROKA, 
 Middelweg 36 
9910 Ursel 
T +32 474 26 33 36 
www.vita-roka.be 

Vita Roka zit in een strak en modern 
kader. Met wellness en uitzicht op de 
velden. Het ontbijt is in één woord 
subliem. En nu nog juist genieten.

FILIPPUS VAKANTIEHOEVE
 Vakebuurtstraat 243 

 9990 Maldegem
 T +32 50 38 16 10  

www.filippus.com
Ontspannende vakantie te paard of 
stalen ros! Ideale uitvalsbasis voor 
fiets-, wandel- of paardenliefhebbers.

BUITENSHUIS KLEIT
 Urselweg 92  
9990 Maldegem 
T +32 50 38 05 50 
www.buitenshuiskleit.be 

Ideale vakantiewoning als je even 
buitenshuis wil zijn met vrienden of 
familie. Mooie, landelijke omgeving.

CLEYTHIL HOTEL
 Kleitkalseide 193 
9990 Maldegem 
T +32 50 30 01 00 
www.cleythil.be

Cleythil Quality Hotel, een hoeve met 
een eeuwenoude boogkelder, ingericht 
als een bar. Met restaurant en eigen 
fietsenstalling.

HET KLOOSTERHUIS
 Kloosterstraat 16 
9988 Watervliet 
T +32 474 72 32 01 
www.hetkloosterhuis.be 

Authentiek gerenoveerd klooster in het 
krekengebied met een capaciteit van 32 
bedden en 13 kamers. Aparte eetzaal, 
living, bar, zonnige tuin.
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B&B BOMLOZEN PUT
 Bomlozenput 8 
9988 Watervliet 
T +32 9 379 89 66 
www.bomlozeput.be 

Natuurlijk overnachten in stijlvol 
groen! De knusse B&B Bomlozeput 
biedt je alle accommodaties: een dub-
bel bed, gedekt met fris bedlinnen.

AIRBNB DE BRON
 Kloosterlaan 15 
9850 Nevele 
T +32 484 34 67 76 
www.airbnb.be/
rooms/9854540 

Wilhelmine vertelt: “De vier dagen die 
we in jullie huis doorbrachten, waren 
gewoonweg heerlijk. Alles was één en al 
rust en harmonie.”

DE MOLENKREEK
 Molenkreekstraat 6 
9981 Sint-Margriete 
T +32 485 40 96 60 
www.demolenkreek.be

Vakantiewoning, gastenkamer en 
woonwagen met zicht op natuurreser-
vaat. Bakfiets, tandem te huur. Gocars, 
speelzaal, neerhofdieren aanwezig.

HOTEL AMARYLLIS
 Koning Albertlaan 44 
9990 Maldegem 
T +32 50 71 75 85 
www.hotelamaryllis.be

De ideale uitvalsbasis voor een daguit-
stap of fietstocht in het Meetjesland.

B&B ’T HEERENHUYS
 Urseldorp 14 
9910 Ursel  
+32 497 61 82 04  
www.theerenhuys-ursel.be

Welkom in onze B&B met een schitte-
rende stadstuin waar het zalig toeven 
is. Fiets- en wandelknooppunten aan 
de voordeur.

HOTEL DEN HOF
 Stationsstraat 22 
9060 Zelzate 
T +32 9 345 60 48 
www.denhof.be 

Den Hof is een charmant hotel te mid-
den van een groen park! Den hof heeft 
een eigen gastronomisch restaurant en 
een hippe trendy oak bar.

CHARMEVERBLIJF
DE LIEVDE

 Haantjen 2
 9920 Lovendegem 
 T +32 479 46 32 80 
 www.delievde.be 
Twee heel ruime luxe kamers voorzien 
van alle comfort. Tot in het kleinste 
detail is voor kwaliteit en comfort 
gekozen. Aan de oevers van De Lieve, 
op boogscheut van Gent.

‘T KLEIN BURKELHOF
 Van Strydoncklaan 3a 
9990 Maldegem 
T +32 050 71 18 44 
www.kleinburkelhof.be

Logeren op een hoeve, met het gezin 
of ontspannen met twee. Burkel is een 
weidse landelijke omgeving. Tussen 
fietsknooppunt 9 en 77. 

B&B DE BIJENKORF
 Bijenkorf 28 
9960 Assenede 
T +32 09 328 67 60 
www.bedandbreakfastassenede.be

B&B in hartje Assenede. Gastenliving,  
gratis koffie, groene tuin met pergola,  
uitgebreid ontbijt en fietsenstalling.

COLOFON
‘Het Meetjesland, niemand die het kent maar je kunt er prachtig fietsen’ is een fietsboek gemaakt  
naar aanleiding van de fietscampagne 2017 van Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen.  
Verantwoordelijke uitgever: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 
www.tov.be / Auteur: Bas van Oort / Fotografie: Bas van Oort / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be /  
Druk: www.albedecoker.com / Projectbegeleiding: Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland



Toerisme Meetjesland
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1 (zijstraat Peperstraat)
T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be

Het M�tjesland
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Gent
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