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Welkom
in het Meetjesland

in het meetjesland ontdek je een stukje onbekend vlaanderen. ver weg
van de drukte. tussen gent, brugge en breskens ligt een fiets- en wandel
paradijs. met bossen, velden en in het noorden een uniek krekengebied.
de regio schuift als een puzzelstukje in zeeuws-vlaanderen. het is vaak
niet duidelijk of je in nederland of in vlaanderen vertoeft. knotwilgen,
rietkragen en waterpartijen sieren je tocht op het fietsnetwerk. of je
rit met de bus door onze streek. of je wandelt in bossen en langs kreken.
laat je gastronomisch verwennen in toprestaurants net buiten gent of
in één van de typische palingrestaurants aan de zeeuwse grens. en sluit
de dag af met een spelletje krulbol, dé volkssport van de streek. ontdek
ons groepsaanbod. meetjesland, maak het mee!

Praktisch
Wij willen jou warm maken, voor het rijke groepsaanbod
uit verrassend Meetjesland.
Elke gemeente in de regio heeft verborgen schatten die het
bezoeken waard zijn. Laat je onderdompelen in het aanbod. Kies
voor jouw vereniging, bedrijf, school, familie of vriendengroep
de juiste formule en neem alvast een kijkje in de hoofdstukken:
Op de Huysmanhoeve
Actief
Trekpleisters
Erfgoed en Cultuur
Natuur en Tuin
Streekproducten
Kindvriendelijk
Op het einde van de brochure
vind je ook een overzicht van
de gidsen in het Meetjesland.
Neem gerust contact op om van
jullie dag iets moois te maken.
We helpen je graag verder.
Groepsuitstappen 2017–2018
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Het volledige groepsaanbod vind je op onze toeristische website
www.toerismemeetjesland.be onder ‘groepsuitstappen’.
Toerisme Meetjesland en gemeentelijke toeristische
diensten van de streek staan paraat om jou te adviseren
en te begeleiden:
Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,
Toerisme Meetjesland, Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00,
info@toerismemeetjesland.be, www.toerismemeetjesland.be

Volgende instanties in onze regio bieden een ruim
groepsaanbod aan:
Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24,
9980 Sint-Laureins, T 09 379 78 37, info@plattelandscentrum.be,
www.plattelandscentrum.be
Meetjeslandse Gidsen, Woestijnegoedlaan 16,
9032 Gent – Wondelgem T 09 375 31 61, M 0479 51 52 42,
info@meetjeslandsegidsen.be, www.meetjeslandsegidsen.be
Natuurpunt & Partners Meetjesland, Stationsgebouw,
Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo, T 09 377 93 00,
info@NPMeetjesland.be, www.NPMeetjesland.be
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Op de
Huysmanhoeve

De Huysmanhoeve in Eeklo

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is van april tot
september een draaischijf van plezier en toerisme in het
Meetjesland. De Huysmanhoeve is niet alleen een uitstekende
uitvalsbasis voor fietsnetwerkfietsers of wandelnetwerk
wandelaars. Met de nadruk op de week tijdens de zomer en
eigenlijk altijd tijdens de winter kan je in de Huysmanhoeve
met je groep terecht voor een heel gezellig uitje. Je kunt een
gegidst bezoek aanvragen, maar ook vrij bezoek aan het open
depot (de museale collectie van VVV Eeklo over landbouw
en ambachten) behoort tot de mogelijkheden. Verder is er
krulbol, de moestuin, de boomgaard, de bijenvilla, het ruime
educatieve aanbod, de eeuwenoude geschiedenis van de site,
OP DE HUYSMANHOEVE in het Meetjesland
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de streekproducten in onze cafe
taria en de voortdurende inzet
van de vrijwilligers. Mogelijkheid
tot arrangementen met streek
maaltijden of koffie en gebak.
Op de Huysmanhoeve krijg je
op aanvraag een rondleiding
met de naam ’t Groot Goed,
de oorspronkelijke naam van
deze historische site.
Je kunt hier het hele jaar door
toeristische informatie verkrijgen:
in het infokantoor van Toerisme
Meetjesland.
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Actief

voor actieve groepsuitstappen zit je goed in het meetjesland.
deze streek is een ideaal fietsgebied. waarom? omdat het hier zo vlak is.
het meetjesland schuift als een puzzelstukje in fietsparadijs zeeuws-
vlaanderen. met kreken en bossen beschikt de regio ook over ideaal
wandelgebied voor groepen. maar er is zoveel meer: volkssport,
huifkartochten, mountainbike, nordic walking, schattenjacht enz.

Fietsen
Fietsnetwerk Meetjesland is het toeristisch-recreatief parade
paardje van de regio. Via de routeplanner op www.toerisme
meetjesland.be of op de fietskaart die je bij onze toeristische
diensten kunt kopen, stippel je zelf een tocht uit op maat van
jouw groep. Toerisme Meetjesland helpt je graag mee voor
een ideale knooppuntencombinatie op maat. Ook fietsverhuur
kan geregeld worden. Sportshop Alain kan fietsen verhuren
voor grote groepen en heeft ook vijf elektrische fietsen ter
beschikking. Uiteraard helpen we je verder op jouw zoektocht
naar lekkere eetadresjes onderweg. En wist je dat je, via het
Plattelandscentrum Meetjesland, ook naar fietsgidsen kan
vragen die je fietstocht van a tot z begeleiden?

ACTIEF in het Meetjesland

7

In het Meetjesland zijn er twee aantrekkelijke thematochten
uitgestippeld vol geschiedenis en verhalen over de streek.
Vraag naar beide fietsbrochures. Misschien een leuk idee
voor jouw groep? Boek deze vroeg genoeg!
Basseveldse Degustatieroute (45 km)
Onderweg rond Bassevelde, tussen ‘Houtland’ en polders,
kan je op diverse locaties genieten van een middagmaal,
desserts, consumpties en eenavondmaal. De route bestaat
ook in ‘lichtere uitvoering’ (25 km).
Al fietsend van de Houtlandhoeve naar het bezoekers
centrum: van de Houtlandhoeve, met zijn lekkere streek
producten, in Assenede fiets je richting Boekhoute waar
je in contact komt met het visserijverleden van het dorp.
Kerkenroute Assenede: van kerk naar kerk langs verschil
lende architecturale bezienswaardigheden in Assenede,
Boekhoute, Oosteeklo en Bassevelde.
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Een heel ‘speciale’ fietstocht kan dan weer met je groep
met ‘Gekke Fietsen’ aan de Oude Smisse in de Veldestraat
in Merendree.
Fietszoektochten Assenede
Enkele fietsfanaten uit Boekhoute stippelen voor jou graag
een leuke zoektocht uit in de deelgemeenten van polder
gemeente Assenede.
De Lieve Vertelt (40 km) is een thematocht op het Fiets
netwerk Meetjesland langsheen het oudste kanaal van
Vlaanderen. Je ontdekt pittoreske plekjes in Waarschoot,
Zomergem en Lovendegem.
De Kreken Spreken (35 km en 20 km) is een thematocht op
het fietsnetwerk met twee tochten in het Belgisch-Neder
landse grensgebied. Op de eerste tocht leer je de kreken van
Sint-Laureins kennen. De tweede tocht vertelt het verhaal
van het voormalige stadje Kaprijke, zijn dries, stadhuis en
rijke geschiedenis van centrum voor lakennijverheid.
TIP Voor deze tocht zijn ook geluidsfragmenten gemaakt
die het verhaal vertellen van deze merkwaardige streek. Je ziet
onderweg bordjes waar
je het gevraagde geluids
fragment kunt afspelen.
Er is een volwassen versie
van ‘De Kreken Spreken’
en een juniorversie voor
kinderen. Je kunt dit doen
met de eigen mp3-speler.
We helpen je graag bij het
uploaden van de juiste
geluidsfragmenten.

ACTIEF in het Meetjesland
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Wandelen
Naast fietsen is een groepsuitstap met
een stevige wandeling eveneens één van
de mogelijkheden. Graag jouw aandacht
voor deze ‘kleppers’ op het vlak van wan
delen in het Meetjesland. Ook op de
wandelnetwerken helpen wij jou graag
met het uitstippelen van jouw tocht.
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
Een wandelnetwerk van de Maldegemse deelgemeente
Middelburg aan de West-Vlaamse grens tot in Assenede
op een boogscheut van de Zelzaatse markt en van hartje
Sas van Gent. Reken op 260 km aan wandelpaden in het
krekengebied van het Meetjesland.
Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
Een wandelnetwerk met het hele Landschapspark Drongen
goed, het Provinciaal domein Het Leen in Eeklo tot net voor
bij de Lembeekse Bossen vlakbij het dorp van Oosteeklo.
Er zijn zo’n 280 km aan wandelpaden in de Meetjeslandse
bossengordel uitgetekend.
Provinciaal Domein Het Leen in Eeklo is een toplocatie voor
wandelaars die houden van natuurexploratie, rust en stilte.
Natuurgidsen brengen je alles bij over de fauna en flora in
dit gebied . In het provinciaal domein bevindt zich ook een
bosinfocentrum, een schitterend arboretum met eigen
bezoekerscentrum, cafetaria, speeltuin en speelbos. Het
10
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provinciaal domein heeft heel veel ervaring, programma’s
en knowhow om groepen te ontvangen. Een aanrader.
Boerke op stap
De Meetjeslandse striptekenaar Pieter De Poortere, afkomstig
uit Beke, creëerde 15 jaar geleden het figuurtje Boerke en
veroverde ondertussen niet alleen Vlaanderen maar ook
Wallonië en Frankrijk (onder de naam Dickie). De Poortere
heeft samen met Plattelandscentrum Meetjesland en
Toerisme Meetjesland vier Boerke-routes met digitale
spelletjes via QR-code uitgetekend aan de Belgisch-Neder
landse grens. In Sint-Laureins, Waterland-Oudeman, Boek
houte en Assenede
herbeleef je samen
met Boerke de
geschiedenis van
onze (grens)streek:
Boerke smokkelt,
Boerke en de grens
vorming, Boerke en
de Dodenraad,
Boerke strijdt tegen
het water.
Digitale routes
In Ertvelde en Boekhoute kan je, op kindermaat, kennis
maken met stille getuigenissen van het landschap. In Ertvelde
is de Hoge Wal een restant van een oud feodaal mottekasteel
uit de middeleeuwen en in Boekhoute kan je mits een beetje
hulp ook nog de restanten van de haven ontdekken die er
lag tot 1952. De handcomputer dient als hulpmiddel tijdens
deze ludieke digitale routes. Van het mottekasteel in Ertvelde
is er ook een app. Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal: in het
bezoekerscentrum ‘Boekhoute, Vissersdorp Zonder Haven’
vatten kinderen een tocht aan op zoek naar oude haven
restanten van het vissersdorp. Peetjen Gîrnaert en Garry
Garnaal lopen voorop.
ACTIEF in het Meetjesland
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Krulbol
Wie houdt van volkssport en gezelligheid zal zeker graag een
spelletje krulbol spelen. Deze volkssport is, na het schieten op
liggende wip, de meest populaire volkssport van Vlaanderen en
toch wordt deze sport maar in een beperkt deel van ons land
beoefend: het Meetjesland, de gemeenten rond Gent, de streek
van Moerbeke-Waas, een stukje Zeeuws-Vlaanderen over de
grens en de streek rond Beernem. Het Meetjesland maakt
de kern uit van het gebied waar krulbol nog beoefend wordt.

In het kanaaldorp Doornzele nabij Evergem werd in de oude
molenromp van de Driesmolen een bezoekerscentrum over
de sport opgericht: Expo Krulbol. Het bezoekerscentrum
kwam tot stand op basis van een tentoonstelling die heel
Vlaanderen rondreisde. Een aanrader voor jouw groep.
Een spelletje krulbol zelf, mag uiteraard niet ontbreken.
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Ook elders in de regio kunnen we voor je groep een
gezellig krulbolbaantje afhuren om van jullie dag in het
Meetjesland een feestdag te maken. Het André Trenson
stadion in Adegem is het grootste overdekte krulbol
complex van de regio.

Huifkar
Een rit langs de mooie kreken of geklasseerde gebouwen die
getuigen van een rijk verleden? Het kan in het Meetjesland met
een huifkar of woonwagen. Vooral in het noordelijke kreken
gebied zijn huifkartochten en woonwagentochten erg in trek.
En als het even kan, sturen we een verteller of gids mee op jouw
tocht. Een andere optie voor een toeristische rondrit is 'Het
Treintje', die wat meer comfort biedt en je een onvergetelijke
dag in de streek van Maldegem en Damme kan bezorgen.

Vespatochten en
Rent our Classics
De Vespatochten van Avanti
Rent brengen je langs desolate
waterpartijen in het noorden
en de bekoorlijke kastelen in
het zuiden van de streek. Een
gps loodst je met de gehuurde
vespa’s doorheen het vlakke
landschap. Rent our classics
geeft jouw groep dan weer de
kans om met klassieke wagens
(net geen oldtimers ...) het
Meetjeslandse landschap te
ontdekken.

ACTIEF in het Meetjesland
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Avontuur en sport
Wie dol is op survival, een drop
ping of een ander uitdagend
avontuur kan met de sportieve
lingen van Survivalrun Meetjes
land aan de slag. Deze vereniging
timmert een avontuurlijk pro
gramma in elkaar vol spanning,
sport en spel. De meeste activi
teiten van de Survivalrun worden
georganiseerd in en rond het
Schipdonkkanaal in Adegem.
Sport en avontuur is ook moge
lijk met begeleiding van de
monitoren van Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Jan-InEremo. Het sportcentrum biedt lessen paardrijden aan van
beginneling tot gevorderde. Er worden voor groepen nog
zeillessen en kajakinitiaties aangeboden.
Nog een leuk avontuurlijk programma: de Boerderijspelen
op de hoeve van Paardenmelkerij Filippus in Maldegem.
Leer samen golf spelen indoor bij Hole-in-one in Maldegem
Citygame iChallenge in Eeklo met spelletjes als The Target
Eeklo, Codecrackers Eeklo, Operation Freddy Eeklo en andere
‘City’-specials… Ook avontuur in Eeklo: Prison Island in de Yeti.
GPS-country, geocaching, fietszoektochten en andere uitda
gingen in het Landschapspark Drongengoed met ‘Op Tournee’
Groepen die houden van stijlvol en sierlijk sporten, kunnen
een dansinitiatie aanvragen bij Dansschool De Canadees.
Deze dansschool maakt deel uit van het Canada Poland
Museum ‘voor Vrede en Vrijheid’.
14
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Trekpleisters
Canada Poland Museum
‘voor Vrede en Vrijheid’
In 1995 werd het ‘Canada Poland War Museum’ opgericht als
herdenking aan de Canadese en Poolse soldaten die de streek
in 1944 bevrijdden. Op een 3-tal km van het museum bevindt
zich het Canadese militaire kerkhof te Adegem. Het Canada
Poland War Museum bevat twee musea.
Het Canadamuseum ver
toont verschillende diorama’s
die het verhaal weergeven
van mobilisatie, bezetting,
bevrijding en de ‘Slag om het
Leopoldskanaal’. Naast meer
dan 280 originele uniformen,
wapens, affiches en uitrustin
gen is er een unieke film over
de ‘Slag om de Schelde’ te zien.
In het Polandmuseum
herbeleef je doorheen ver
schillende diorama’s de Poolse
soldaten die gevochten
hebben in de streek tussen
Canada Poland Museum
Gent en Tielt (met meer
dan 80 originele Poolse
mannequins). Ontdek in dit museum samen met je groep
de bevrijding in miniatuur en beleef de gevechten op
kinderhoogte (schaal 1/35), ideaal voor een dagje uit met
de ganse familie.
Voor de kinderen is er ook een fotozoektocht doorheen
het museum.
TREKPLEISTERS in het Meetjesland
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Canadees Kerkhof in Adegem
In Adegem liggen Poolse en Canadese strijders begraven op
het Canadese kerkhof, één van de Commonwealth Graves
in Vlaanderen. Zij zijn
allen slachtoffers van de
zware slag die geleverd
is op het einde van de
Tweede Wereldoorlog
om de Westerschelde
in geallieerde handen
te krijgen. Ook hiervoor
kan een gids worden
aangevraagd.
Canadees Kerkhof in Adegem

Stoomcentrum
Maldegem
Het charmante station van
Maldegem uit 1862 is
beschermd als monument
en mag zich terecht een
‘levend stoommuseum’
noemen. In de loods van
Stoomcentrum Maldegem
staan parels van industriële
Stoomtreinen in Maldegem
archeologie. Een rit op
de museumtrein tussen
Maldegem en Eeklo is een must voor treinfanaten. Van mei tot
eind september zijn er ritten op zon- en feestdagen. Je kunt
ook een rit boeken op het smalspoor richting Donk, het vroegere
traject dat ooit nog tot Brugge liep. In het bioscooprijtuig
krijg je een film te zien over de treinen van weleer. Mits tijdige
reservatie wordt er voor groepen een heel jaar door gereden.
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Boekhoute,
een dag
tussen wal
en schip

Bezoekerscentrum Boekhoute

Boekhoute is een vissers
dorp op 20 km van de zee.
Tot 1952 lag hier daad
werkelijk een haven en
tot op de dag van vandaag
zijn er garnaalvissers in
Boekhoute. Het verhaal
van Boekhoute kan je
met je groep op diverse
manieren beleven:
Het bezoekerscentrum ‘Boekhoute, vissersdorp
zonder haven’
Een gidsbeurt in het dorp en aan de vroegere haven
 Het kindvriendelijke traject
‘Peetje Gîrnaert en Garry
Garnaal’ (met audio-gidsen)
en garnalen eten in de
cafeetjes bij het dorpsplein.

Je kan ook een daguitstap boeken bij Toerisme Assenede
waarbij je van Boekhoute tot zelfs in Breskens rijdt om het
verhaal van dit merkwaardige dorp te leren kennen.
De permanente tentoonstelling ‘Grote Vrouwen en de
Groote Oorlog’ leert je groep de ontroerende geschiedenis
kennen van Boekhoutse vrouwen die werden geëxecuteerd

TREKPLEISTERS in het Meetjesland
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voor hun heldhaftig gedrag tij
dens de Eerste Wereldoorlog.
De permanente tentoon
stelling ‘Boekhoute in tijden
van oorlog’ in de dorpskerk
geeft een beeld van het lokale
oorlogsverleden (elke dag van
10 tot 17 uur).

Bezoekerscentrum Boekhoute
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Waterspaarbekken Kluizen
In het Waterspaarbekken van Kluizen wordt het drinkwater
geproduceerd voor bijna het hele Meetjesland en voor het
Waasland. Dit drinkwaterproductiecentrum van de water
maatschappij De Watergroep beschikt over twee grote spaar
bekkens waar water terechtkomt uit beken en waterlopen in
de ruime regio rond Kluizen. Er is ook een groot ondergronds
drinkwaterreservoir en een productiecentrum van waar het
gezuiverde drinkwater naar de watertorens in de buurt
vertrekt. Ook in de Lembeekse Bossen en ten noorden van
Eeklo bezit de watermaatschappij installaties die worden
ingezet voor de drinkwaterproductie. Een heel boeiend
verhaal. De installaties kunnen onder begeleiding van een
gids bezocht worden mits toestemming van De Watergroep.

Waterspaarbekken van Kluizen

De zonneberg van Zelzate
Het belevingsarrangement ‘Zelzate, een groene toekomst’ is
één van de nieuwe speerpunten voor de Meetjeslandse Gidsen.
Je bezoekt de gipsberg die aan de rand van Zelzate de hele
omgeving domineert. De gipsberg werd omgetoverd tot een
zonneberg vol zonnepanelen.
TREKPLEISTERS in het Meetjesland
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Drongengoedhoeve en
Landschapspark Drongengoed
Het Landschapspark Drongengoed is het grootste aaneen
gesloten bos van Oost-Vlaanderen. Midden in het bos ligt
de mooie historische Drongengoedhoeve. Daar vind je
het streekbezoekerscentrum, een gezellige cafetaria,
een toeristisch infopunt en het keramiekatelier Cuesta.
‘Samen op stap met de gidsen van het Drongengoed’ is
een programma dat kan geboekt worden met seizoenstrips,
biotooptrips, thematrips of natuurateliers. Of had je eerder
een dropping of dauwtrip in gedachten?
Drongengoedhoeve
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Erfgoed
en cultuur
Museum of Pop (M.O.P.)
Wie kennis wil maken met de indrukwekkende muziekver
zameling van muziekclub N9 kan in de Eeklose Molenstraat in
groep een bezoek brengen aan het Museum Of Pop. Bezieler
Jan De Boever geeft je inkijk in zijn indrukwekkende vinyl
verzameling, maar je kunt er ook met hem snuisteren in de
meest gegeerde concert- en muziekfilmaffiches, popliteratuur,
fanzines en de vele rijke verhalen van meer dan 30 jaar muziek
club N9 (vroeger De Media). Deze groepsuitstap kan eventueel
eindigen met een grensverleggend concert in N9 villa.
Muziekclub N9 staat garant voor een eigenzinnig en hoog
waardig concertaanbod in hartje Eeklo. Voor een muziek
arrangement en voor het logement van buitenlandse
artiesten werkt N9 vaak samen met Hotel Shamon, dit
art nouveauhotel (architect-kunstschilder Paul Cauchie)
is beslist ook een groepsbezoek waard.
Museum of pop

ERFGOED EN CULTUUR in het Meetjesland
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De molens van het Meetjesland
Het Meetjesland is een molenrijke streek.
Ga zeker eens langs bij de Stenen Molen
en Rosmolen in Ertvelde. Naast de grote
stenen windmolen is er nog een echte
rosmolen (met paarden) actief, en dat is
vrij uniek in Vlaanderen. De Stenen molen
is gespecialiseerd in het malen van spelt,
een graansoort die opnieuw vaak geteeld
wordt in de buurt.
Andere molens die groepen kunnen bezoe
ken in het Meetjesland zijn: de Pietendries
molen (of Toatse Meuln) in Knesselare, de
pas hernieuwde Westermolen in Lembeke
en de Gerardsmolen in Wippelgem.

Heemkunde
Het Meetjesland telt enkele heemkundige musea of bezoekers
centra die in jouw daguitstap zeker niet misstaan, een goede
gids is wel aangewezen:
De stad Eeklo en de vele dorpen en gemeenten van het
Meetjesland. Elk met een eigen verhaal. Onze gidsen en
heemkundigen leiden jou graag rond in één van onze tal
rijke dorpsgeschiedenissen, al dan niet bij een ‘belevings
wandeling’. (zie hoofdstuk ‘Onze Gidsen’)
Een nieuwe belevingswandeling die we zeker willen vermel
den is ‘Vossenogen’ door Wippelgem. Aan de hand van tek
sten en anekdotes over de Wippelgemse levenszanger Luc
De Vos en zijn oud-schooldirecteur (en bekend historicus)
Achiel De Vos, leer je aparte hoekjes in Wippelgem kennen.
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Een veelgevraagde topper blijft de Paster Sies-wandeling
in Watervliet. De plezierige oorlogspastoor trakteert je op
een kwinkslag, een natje en een droogje. Een bezoek aan de
O.-L.-Vrouwekerk op het Stee is ook altijd de moeite waard.
In Eeklo ontmoet je een heel ander volksfiguur:
zanger Tamboer en zijn Mance.
Een heel aparte kijk op Meetjeslandse kerken krijg je zeker
in het moderne kerkgebouw van Waarschoot, vernieuwd
na een brand in 2002.
Bardelaere Museum

In het Bardelaere Museum aan de Lembeekse Bossen
geloof je je eigen ogen niet. Met meer dan 16000 collectie
stukken (!) verdeeld over 112 beroepen en verspreid over
1200 vierkante meter tentoonstellingsruimte breekt
Bardelaere enkele records in de museumwereld.
Een dorp in een dorp!

ERFGOED EN CULTUUR in het Meetjesland
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Bezoekerscentrum Middelburg

In Bezoekerscentrum Middel
burg leer je dan weer het kasteel
verleden van het dorpje Middel
burg-in-Vlaanderen kennen,
gelegen aan de grens van België
en Nederland. Op nauwelijks een
kilometer van West-Vlaanderen.
De rijke Brugse poorter Pieter
Bladelin, kind aan huis bij Filips
De Goede en Karel De Stoute en
thesauriër van de Orde van het
Gulden Vlies, stichtte dit mini-stadje. Het dorp Middelburg
draagt er nog steeds de sporen van.
Mottekasteel Hoge Wal in Ertvelde: hier komen we in de
vroege middeleeuwen en de periode van feodaliteit terecht.
Ooit stond hier de militaire vesting van de Gentse burggraaf
Zeger II, met een opperhof en een neerhof. Het is één van
de best bewaarde restanten van mottekastelen in het land.
Jonge bewonderaars kunnen hier een kindvriendelijk traject
volgen. ‘Wat een berg’ voor kinderen vanaf 5 jaar en ‘Het Motte
Mysterie’ voor kinderen vanaf 9 jaar (dit is een detectivespel
met audiogidsen).

Mottekasteel Hoge Wal in Ertvelde
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Smoufelbeekhoeve in Donk is dan weer boeiend voor wie
interesse betoont in het agrarische verleden van onze
streek. Naast een rijke collectie landbouwalaam beschikt
Jaak Vannevel in zijn agrarisch museum over een prachtige
verzameling oldtimer tractoren. In de wagenmakerij zie je
onder meer hoe karrenwielen gemaakt werden.
Het streekmuseum Rietgaverstede in Nevele vertelt het
verhaal van Nevele en bezit boeiende documenten over
het leven van Cyriel Buysse en de gezusters Loveling.
Het Kuipersmuseum in Nevele brengt een eerbetoon
aan kuiper Achiel Bonami die hier een eigen kuiperij had.
Dochter Marleen maakt er nu nog houten bloemkuipen en
demonstreert hoe ze dit doet. Je kunt er ook het originele
kuipersmateriaal van Achiel Bonami bewonderen. Het
Kuipersmuseum biedt ook een wandelbezoekdag aan
waarbij je een wandeling in de omgeving combineert met
een demonstratie van uitbaatster Marleen Bonami.
Het Kuipersmuseum in Nevele

ERFGOED EN CULTUUR in het Meetjesland
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Merkwaardig Godsdienstig erfgoed? De Mariagrot in Kleit,
gebouwd met resten van vliegveld Adegem, ontvangt graag
groepen. Ook de bedevaartskapel van Stoepe in Ertvelde
heeft een eeuwenoude geschiedenis. De aartshertogen
Albrecht en Isabella kwamen hier bidden.
Mariagrot in Kleit

In Zelzate kunnen groepen
naar het Eddy Wally Museum,
het grappige Mietje Stroel
Museum, het militair historische
museum over de Tweede Gidsen
én het documentatiecentrum
Heemkundige Kring Selsaete.
Deze musea bevinden zich op
één plaats in tKlooster, een
heel mooi complex met feest
zalen en dus vier musea.

Mietje Stroel

Stand-up-Comedy en het Meetjesland? Het kan zeker.
Koen De Wulf doet grappige rondleidingen in Eeklo. En elke
eerste zondag van de maand kan je met Comedy4Breakfast
in tKLooster genieten van de fratsen van Joost Van Hyfte,
26
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zanger Goes en het kruim van de Vlaamse comedians die
er vaak komen spelen.
De Eerste Wereldoorlog als thema voor een groepsuitstap
blijft beroeren. In Maldegem (Burkel) werd op het einde
van de Eerste Wereldoorlog heel hard gevochten voor
Wapenstilstand. Je had in Boekhoute de ‘Dodendraad’.
In Ertvelde heb je de wandeling ‘De Kommandantur in
Ertvelde’, eventueel met een lezing over deze WOI-periode.

NostalBus
NostalBus is een jonge vzw die instaat voor het beheer, het
onderhoud en de bewaring van meerdere nostalgische lijn
bussen uit de jaren ‘80. In samenwerking met Erfgoedcel
Meetjesland en Comeet doet NostalBus ook rondritten rond
erfgoed in de streek. Dit resulteerde in een echte verhalenbus
waarop verhalen verteld en geregistreerd worden, ook nieuwe
verhalen! Groepen kunnen een ritje met de NostalBus boeken.
De vzw werkt ook samen met Plattelandscentrum Meetjes
land en Meetjeslandse Gidsen.
NostalBus

ERFGOED EN CULTUUR in het Meetjesland
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Natuur en Tuin

groepen, verenigingen of scholen die houden van natuur en tuinen
zitten in het meetjesland op de juiste plaats. we verwijzen hiervoor
graag naar het krekengebied in het noorden van de streek en naar
de bosgordel tussen knesselare en oosteeklo. we plukken er voor jou
enkele leuke plekjes uit, waarbij het genieten van groen en tuinieren
centraal staat.

Tuinen van Adegem: Deze tuin van meer dan drie hectare
heeft 4 tuinstijlen. Je maakt er kennis met een romantische
Franse tuinstijl met duizenden rozen. En dan verschijnt plots
een Engelse landschapstuin met vijvers en watervallen. Tot
de verbeelding spreekt de Japanse tuin met een pracht aan
rotsblokken, die de levensweg van de mens symboliseren.
Je gaat vol tuinideeën buiten na het bezoek aan de exoten
tuin met palmbomen, bananenplanten en menhirs in
een druïdecirkel. Deze private tuin werd door eigenaar
Gilbert Van Landschoot eigenhandig aangelegd, met
unieke ornamenten en hoogteverschillen tot 12 meter!

Tuinen van Adegem
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Kom in het voorjaar en geniet van alle voorjaarsbloeiers
(azalea, rododendron, magnolia, camellia,…) Vanaf mei is
het dan weer spectaculair om de Franse tuin met meer
dan 3000 rozen te ontdekken!
In het arboretum van provinciaal domein Het Leen en
zijn bezoekerscentrum leer je alles over struiken, bomen
en coniferen. De gidsen van Het Leen begeleiden je met
plezier door het arboretum of zorgen voor een ware
natuurexploratie in het bos.

Het arboretum
Provinciaal domein Het Leen

NATUUR EN TUIN in het Meetjesland
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Voor actieve natuurexploratie in het Meetjesland (Kreken
gebied, Drongengoed, Sint-Maria-Aalter) kan jouw groep
best contact opnemen met Natuurpunt & Partners Meetjes
land, de koepel van natuurverenigingen in de regio. Zij duiden
voor jou met plezier een natuurgids aan.

Geniet van een heerlijke hoevepicknick op het Klavertjeshof
in Lovendegem.
In de ambachtelijke kruidenkwekerij en distilleerderij
Netelvuur in Oostwinkel krijg je een rondleiding in de
wondere wereld van aromatische geuren.
Bal op de grens, eigenlijk al in Aardenburg, ligt de escargot
kwekerij ‘In den Wijngaard’
Iets kleiner, maar niet minder mooi, zijn de tuinen Park
Eikendal in Sint-Laureins (met miniatuurmodellen van
bekende wereldmonumenten), ’t Genietertje in Evergem,
Babbeltuin ’t Wegelke in Vinderhoute, ’t Heerenhuis in
Ursel, De Buksboom in Lembeke, Bijsterveld in Oosteeklo
en De Goudsblomme in Lembeke waar herboriste Mieke
Mesure je vertrouwd maakt met de werking van kruiden.
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Streekproducten
Plattelandscentrum Meetjesland
Het Plattelandscentrum in Sint-Laureins heeft een bezoekers
centrum opgebouwd rond de moderne landbouw die in het
Meetjesland nog zeer actief is. Het Plattelandscentrum herbergt
ook de coöperatieve Mmm…Eetjesland van streekproducenten
en geldt als motor voor het streekproductenverhaal. Op vraag
buigen zij jouw dagtrip om tot één culinair avontuur. Het Platte
landscentrum baat ook de Huysmanhoeve uit, waar ook groeps
bezoeken mogelijk zijn.

Jenever, bier en wijn
De meest populaire streekproducten zijn wellicht toch wel
bier en jenever. Met de groep kan je hiervoor op verschillende
locaties terecht.
Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde, producent van Augus
tijn, Piraat en Gulden Draak, is de enige grote brouwerij in
de streek en loont echt de moeite om te bezoeken. Dient
ruim op voorhand gereserveerd te worden.
Bier met geestige namen zoals Den Drupneuze, Den Bras en
Den Beir kan je ook proeven in de micro-brouwerij Den Tseut
in Oosteeklo. Je krijgt er op vraag de verschillende Tseutbieren
te proeven, maar ook de Tseutkaas en het nieuwe ‘Abdij van
Oosteeklo’-biertje ‘De Cister’. Spelletje krulbol in De Pluim
(om de hoek) kan ook geregeld worden. In Oosteeklo loopt
ook de belevingswandeling ‘Uit met Félicienne’ (met een
echt varken op stap).
En alsof dat nog niet genoeg is, kan je op stap met de
Bierfiets door het Meetjesland, is er het Ertveldsch Bier

STREEKPRODUCTEN in het Meetjesland
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Ultimatum (EBU vzw), de Bierproeverij ‘Komen en Graan’
in Sleidinge en is er ook een medebrouwerij in Zelzate.
In Jeneverhuis Van Hoorebeke werd de bekende Eeklose
jenever ‘Van Hoorebeke’ geboren die tegenwoordig door
Filliers gestookt wordt in Deinze. Het Jeneverhuis staat
er nog en behoort tot het culinair erfgoed van de regio.
In het Bardelaere Museum in Lembeke krijg je het hele
verhaal te horen.
Suikervrije chocolade van Cavalier? Dan moet je beslist
eens op groepsbezoek naar hun bedrijf in Eeklo. Een voe
dingsbedrijf met naam en faam in de hele wereld.
In Maldegem kan je op bezoek bij
Pomme Charelle. Hier wordt een
zoete appelwijn vervaardigd en
ook de likeur van appels zal beslist
in de smaak vallen. Nieuw bij
Pomme Charelle is de productie
van cider.
Echte wijn in het Meetjesland?
Jazeker! Je kunt veel bijleren over
wijn op de Wijnzolder van Paul
Wallaert in Sint-Laureins of je
kunt in groep een geleid bezoek
brengen aan de wijngaarden
Domein Laagland in Sleidinge
en Domein De Barra van
Perspektief in Lembeke.

Pomme Charelle

Tip voor een streekproductenwandeling? Er zijn Eeklose
stadswandelingen waarbij je met een gids van streekproduct
tot streekproduct wandelt. Je wordt gegidst van Export tot
Cuberdon of je kunt mee met De Bakker van Eeklo.
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Bij de boer
Het Meetjesland is een landbouwstreek. Enkele landbouwers
gooien graag hun deuren open om kennis te laten maken met
hun productietechnieken en de kweek van hun lekkernijen.
In De Akkerhoeve aan De Lieve in Waarschoot krijg je meer
inzage in het productieproces van zuivel. Je krijgt er na afloop
nog een lekkere pannenkoek met verse koeienmelk bovenop.
De Zelfpluktuin Aveschoot
hoeve in Lembeke is zeker jouw
bezoek waard. Landbouw voor
iedereen. Een nieuw concept.
Voor paardenmelk en afge
leide producten moet je zeker
eens een uitstapje naar de hoeve
Filippus in Maldegem beleggen.
Je ben ook welkom op Fruit
bedrijf Koenraad Van Eykeren
in Watervliet.
Of op de Houtlandhoeve in
Assenede met de programma’s
melk4kids en kaas met gaatjes.
Bezoek de Biologische melkveehouderij De Zwaluw
in Lovendegem.
Een prachtige historische (én actieve) melkveehoeve is
’t Hof van Raepenburg in Zomergem-Beke.
Bij Andries Groenten en Fruit in Bassevelde leer je meer
over de kunst van het witlof kweken en asperges steken
(naargelang seizoen).
STREEKPRODUCTEN in het Meetjesland
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In het melkveebedrijf Clement-Stevens in Knesselare zie je
hoe 180 koeien gemolken worden door drie melkrobots.
In het Klavertjeshof in Loven
degem krijg je dan weer uit
leg over hoe een biologisch
rundveebedrijf werkt.
Op de hoeve van Marc
Govaert in Sint-Jan-in-Eremo
kan je proeven van de heer
lijke kersen en kan je gebruik
maken van De Schuur om een
feest te organiseren.
Bij de Texas Longhorn Beer Co
in Sint-Laureins bezichtig je
de Texas Longhorn runderen,
drink je Texas Longhorn Beer
en eet je de Texas Longhorn
Hamburger.
Bij Goderick Meuninck in Nevele word je ingeleid in de wereld
van de serre en de kweekmethoden van kamerplanten.
Bij Gemapa in Nevele leer je dan weer, ook in de serre, alles
over paprikaplanten.
Ontmoet herderin Leen Ricour van de Natuurkudde en leer
alles over schapen en natuurbeheer.
Ontdek het Landschapspark Drongengoed te paard!
Met de Paardenmens in Ursel wandel je 3,5 uur te
paard door het bos.
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Paling
Sint-Laureins is dé palinggemeente bij uitstek. Kom proeven
van de heerlijke gerechten, geniet van een demonstratie
palingvangst op de kreek en kom alles te weten over de
geschiedenis van de paling in
het krekengebied. Maak in
Sint-Laureins kennis met het
streekgerecht ‘Paling op Sentse
Wijze’. Kom meer te weten
over het recent erkende
streekproduct ‘Opgelegde
paling uit Sint-Laureins’.
Op de gevarieerde rond
leiding aan de oevers van
de nieuwe belevingsplek
Ingelegde paling uit Sint-Laureins
‘Paling in ’t groen’, aan
de Oostpolderkreek, maak je op een ludieke en leerrijke
manier kennis met de palingvangst in Sint-Laureins en
het verleden van de paling in het krekengebied.

Paling op Sentse Wijze

STREEKPRODUCTEN in het Meetjesland
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Kind- en
gezinsvriendelijk
Voor groepen met kinderen, schoolreizen of uitstappen met
de familie kunnen we op maat een kindvriendelijke tocht
uitstippelen. Je kan bijvoorbeeld een actieve dag combineren
met een bezoek aan een kindvriendelijke hoeve.
Aan de Drongengoedhoeve, in het hartje van Landschaps
park Drongengoed, hebben het Agentschap Natuur en Bos
en de gemeente een heus Kabouterpad gecreëerd voor de
allerkleinsten!
 Provinciaal Domein
Het Leen heeft een aanbod
voor scholen en kinderen
van alle leeftijden.
 Op de hoeve van Mondina
vzw in Sint-Margriete beleef
je een leerrijke namiddag
op de boerderij en duik je
in het verleden van de land
bouw. Je krijgt sketches te
zien, er zijn kruidenateliers
en werkwinkels rond de vier
oerelementen water, vuur,
aarde en lucht.
 In het Meetjesland zijn
ook drie van de negentien
Oost-Vlaamse Pierlepein
boerderijen: Goderick
Meuninck in Nevele, zorg
boerderij Hof Ter Motte in
Nevele en Ter Paddepoele
36
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in Maldegem. Op deze
boerderijen zijn kinde
ren meer dan welkom.
Voor de kleuters heeft
muisje Pierlepein een
snuffeltocht in petto.
Lagere schoolkinderen
kunnen een duik in
de Pierlepeinschatkist
nemen.

 Picknicken en kinderfeestjes zijn dan weer heel plezant
op de Kinderboerderij Driepikkel in Knesselare met daar
bijna schuintegenover Eefkes Hoeveijs, waar je ook het
melkveebedrijf met een groep kids kunt bezoeken.
 Met Natuurpunt & Partners Meetjesland kan je
‘Op stap met de klimaatgids’ in de regio!
KINDVRIENDELIJK in het Meetjesland
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Onze
gidsen

op stap in de meetjeslandse stad en dorpen? geleide wandelingen
in de enige stad eeklo en in de plattelandsdorpen van het
meetjesland toveren we voor jou om in ware belevenissen.
check onze gidsen en hun aanbod op hun diverse websites,
sociale media of vraag bij ons naar hun brochures en
belevingswandelingen.

Meetjeslandse Gidsen
Woestijnegoedlaan 16, 9032 Gent – Wondelgem
T 09 375 31 61 | M 0479 51 52 42,
info@meetjeslandsegidsen.be,
www.meetjeslandsegidsen.be
Gidsen Bart De Vriendt, Luc Eyerman, Sophie Huysman,
Eddy Matthys, Liesbeth Misseghers, Guido Rappé, Godfried
Stockman, Luc Vermeylen …
Meetjesland Authentiek
Dellaertsdreef 2E, 9940 Sleidinge,
T 09 357 73 98 (na 18 uur) | M 0496 50 25 55,
info@meetjesland-authentiek.be
www.meetjesland-authentiek.be
Gidsen Sabine Creve, Frieda De Bouver …
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Al onder de weg vzw
M 0473 31 89 68
bruggeman.ilse@gmail.com
www.buiten-zinnig.blogspot.be
Gids Ilse Bruggeman
Gids van het Meetjesland
B.L. Pussemierstraat 16,
9900 Eeklo
T 09 378 18 31 | M 0470 60 48 11
jannemanmartens@skynet.be
Facebookpagina:
‘Gids van het Meetjesland’
Gids Jan Martens
Natuurgidsen
T 09 377 93 00
info@NPMeetjesland.be
www.NPMeetjesland.be

Gidsen van het Drongengoed
T 09 325 09 80
(Drongengoedhoeve)
T 0476 38 69 13
(Hugo Vermeren)
info@drongengoedhoeve.be
www.drongengoedhoeve.be
Gidsen van Het Leen
Provinciaal domein Het Leen
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo
T 09 376 74 74 | F 09 376 74 76
het.leen@oost-vlaanderen.be
www.hetleen.be
Groepsuitstappen 2017–2018
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de brochure ‘groepsuitstappen meetjesland’ is een initiatief van
toerisme meetjesland vzw en beoogt de promotie van dagtrips
en groepsuitstappen in de regio.
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