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“Het Meetjesland is een

“Prachtige natuur, smakelijke fiets-

openbaring voor wie er

en wandelroutes, verrassende musea

Toen we een paar jaar geleden een Hollander op pad

voor het eerst komt.

en een flinke portie rust. Ga nu snel

stuurden in het Meetjesland om 'een nieuwe streek te

Er terugkomen is echter

naar het Meetjesland, voordat de

ontdekken' kregen we de vraag: waarom een Hollander?

nog veel leuker.”

Chinezen het ontdekken.”

blik van iemand anders tonen hoe mooi onze streek wel is.

Bas van Oort

Sebastiaan Bedaux

Toch bleef de vraag rijzen. Waarom een Hollander? Daarom

Bas is schrijver, reisjournalist

Sebastiaan – roepnaam Bas, wat een

hebben we er dit keer een Belg naast gezet. Maar ook één

en fotograaf en maakt

toeval – is schrijver, reisjournalist en

die quasi nog nooit in onze streek geweest is.

reisreportages voor onder meer

fotograaf en maakt reisreportages

National Geographic Traveler

voor onder meer Knack Weekend en

Het antwoord was klaar-en-duidelijk. We wilden door de

en De Standaard Magazine. Dit

De Morgen Magazine. Hij is de auteur

voorjaar verscheen bij uitgeverij

van de internationaal succesvolle

Prometheus Het wonder van Iowa,

reisboekentrilogie The Perfect Holiday

zijn eerste boek. Voor zijn werk

Homes (Lannoo). Sebastiaan is een

reist Bas de hele wereld door, maar

Limburger die tegenwoordig

er is weinig dat hem gelukkiger

‘Forza Racing (Genk)’ zingt in de stad

maakt dan op de fiets cruisen

Antwerpen en voor wie het Meetjesland

door Vlaanderen. In 2016 werd

toeristisch gezien een blinde vlek was.

hij onderscheiden met de persprijs

Tot voor kort dus. Nu droomt hij van

Toerisme Vlaanderen & Brussel.

een pied-à-terre met krekenzicht.
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Meulekreek in Middelburg

D S’ TR OTS

AN

MEETJESLAND

SL

MEETJESL

DE

E
V
E
LI
ME

O

ES

TJ

10

DR
ON
GO GE
ED

MEE

De (niet zo) culinaire
fietsroute

E
E TJ

Sebastiaan Bedaux

f ik zin had in een tripje. Het summiere WhatsAppbericht van Bas bezorgde me een kleine opstoot
van adrenaline. De herfst stond voor de deur en

ik was wanhopig om een verlengstuk te breien aan die
eindeloze Belgische zomer. “Waar gaan we naar toe”, stuurde ik
nieuwsgierig terug. “Mexico, Madagaskar, de Marshalleilanden?
Liefst zo ver mogelijk.” Ik had mijn Nederlandse collega een
jaar of vijf eerder leren kennen in de business class naar Miami,
en om de één of andere reden verwachtte ik opnieuw een
exotische bestemming. “Wat dacht je van het Meetjesland?”,
lachte Bas. “Tien dagen lang fietsen, wandelen, lekker eten
en lokale biertjes proeven.” Het Meetjesland? Was dat niet die
plek waar je als inwoner van Antwerpen – ik ben van oorsprong

LAN

D S’ T R OTS
11

overigens een Limburger en dus niet zo bekend met landelijke

weg groenten kweekt, schiet ons te hulp. Vriendelijk volk, die

regio’s in het westen van het land – wel eens in de file staat als

Meetjeslanders, al versta ik haast geen bal van zijn verhaal.

je naar Knokke of Cadzand wil? En ook wel eens geflitst wordt

Moeilijk dialect. Ik begrijp dat hij geboren en getogen is

als je er (te) snel doorheen trekt? “Exact, dat is ‘em. Maar geen

in het Meetjesland, dat hij het lapje grond voor een appel

zorgen, het is een verrassend mooie streek, vol kreken, heide,

en een ei pacht van de plaatselijke huisarts en dat hij er

bossen, uitstekende restaurants en uiterst vriendelijke mensen.”

elke dag op komt werken. We keuvelen wat verder. Dat hij
soms een deugniet was in het verleden, klinkt het. “Maar

12

En zo sta ik, een dag of tien later, op een behoorlijk exotische

ik heb nooit in de bak gezeten.” Zijn lachje is veelzeggend,

oktoberdag net buiten Maldegem aan de receptie van

en de stilte die er op volgt, biedt ons de kans om onze weg

het Cleythil Hotel. “Wilt u de grote kamer of de zeer grote

te vervolgen. “Hier naar rechts”, schreeuwt Roman nog.

kamer”, vraagt de receptioniste serieus. Een veelbelovend

We moeten ons haasten want 's avonds zullen wij Oost-

begin, Meetjesland! Niet veel later komt Bas aan, met

Vlaams Witrood voorgeschoteld krijgen bij topchef Peter

in zijn kielzog twee fietsen van de ‘streekvelotheek’.

De Clercq. Witrood is van het beste vlees op aarde.

“Vandaag op het programma: een culinaire fietstocht van
zo’n 50 kilometer. Ik hoop dat je honger en dorst hebt.”

Maar wij fietsen rechtdoor en wijken heel even van onze
route af om het Adegem Canadian War Cemetery te

Het Meetjesland blijkt een fietswalhalla met een indrukwekkend

bezoeken. Want die plek sluit uitstekend aan bij halte

knooppuntennetwerk, dat ik voor de gelegenheid door

nummer 2: het Canadamuseum, oftewel het Canada Poland

Bas laat ontcijferen. Hij was hier twee jaar geleden al

War Museum. Ook die blijkt niet open op dinsdag.

eens om de regio van op zijn tweewieler te temmen. Nu
leidt hij me via knooppunten 14, 18 en 19 richting Adegem,

Maar eigenlijk komt dat nog niet zo slecht uit. De voordeur

waar we bij restaurant Dorp 56, onze eerste halte van de

staat immers wel open en eigenaar Gilbert Van Landschoot –

dag, voor een gesloten deur staan. Een sterk begin van een

die zichzelf voorstelt als Gilbert Van Landschoot (lees nu met

culinaire fietstocht. Achteraf blijkt dat een dinsdag niet de

een Engelse tongval) – is aanwezig. Als troostprijs biedt hij ons

ideale dag is om je een weg door het Meetjesland te eten,

een kopje koffie aan, al hadden Bas en ik ons al verlekkerd op

al zouden we toch echt niet omkomen van de honger.

een lunchmenu. Eventueel zo’n menuutje ‘Typisch Canada’,
met gestoomde Canadese zalm, pavé van kalkoen in Canadees

“Waar moeten jullie zijn?” Bas en ik staan net even aan de

uniform en ovengebakken kroketjes. Ja, dat had wel gesmaakt.

kant van de weg om de route naar het Canadamuseum te

Maar nu zit er niks anders op dan onze dorst te lessen aan de

zoeken. Roman, een roestige knar van 82 jaar die langs de

spraakwaterval die Gilbert is. In een rotvaart vertelt hij over de

13

geschiedenis van zijn museum, over hoe hij het met eigen
handen opgebouwd heeft tot wat het vandaag is. En dat is
het eerste en enige museum in Europa over de Poolse en
Canadese bevrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Dit is
één van de mooiste oorlogscollecties ter wereld”, verduidelijkt
de eigenaar terwijl hij ons een impromptu rondleiding geeft.
“Allemaal origineel materiaal.” Bas en ik kijken verbaasd naar
machinegeweren, in perfecte staat verkerende oorlogskledij,
gasmaskers, tanks en radioapparatuur. “Polen heeft me destijds
bekroond met een medaille van de Poolse Ridderorde. De
minister-president heeft zelfs een paar keer geprobeerd om

14

“Maar ik
heb nooit in
de bak gezeten.”

mijn collectie aan te kopen, maar de Poolse premier kan m’n
kloten kussen. Dit stuk erfgoed moet hier in Adegem blijven.”
Met een maag die steeds harder begint te janken, fietsen Bas
en ik naar Eeklo waar de mooie landelijkheid die de streek zo
typeert overgaat in een stedelijk stukje Meetjesland. Daar, in de
fiere hoofdstad van de regio, twijfelen we even om het frietkot
naast de spoorweg in te duiken, maar ook dat blijkt gesloten. We
vervolgen onze weg langs het spoor tot we aan het station van
Waarschoot aanbelanden. En dan is het eindelijk zo ver: Lijn 58 is
open. Waarom Lijn 58? Spoorlijn 58 verbindt Gent met Eeklo. Elk
halfuur rijdt er bovendien een miniatuurtreintje door de brasserie,
boven de hoofden van de eters. De stoverij van varkenswangetjes
is uitmuntend, ook al had ik gehoopt waterkonijn (voor de nietkenners: muskusrat) op het menu aan te treffen. Een Meetjeslandse
delicatesse, die nu helaas niet meer toegelaten is voor consumptie.
Na de late lunch slaat de zadelpijn toe, ook al zitten we nog
niet op de helft van onze tocht. Maar tijd te verliezen hebben

15

we niet, want in Zomergem (dat nu overigens door het leven
gaat als fusiegemeente Lievegem) – in bistro ’t Zoet Gemoed –
wacht ons een andere streekdelicatesse. En die wordt precies
om 15 uur geserveerd. Het gaat om een politieke delicatesse en
die laat je niet zomaar koud worden. “Dit is het Somerghems
appelgebak”, verduidelijkt eigenaar en patissier Gert Verschelde
vol trots. Het gebak is zijn eigen uitvinding. En een politiek
statement. “Klopt. Wij liggen hier aan de Dreef, een straat
vol kasseien. En in de wintermaanden, bij een snelle dooi,
ligt die baan er altijd bijzonder slecht bij. De politici sluiten
de straten rond de markt dan voor een week of zes af. Dan
komt er hier natuurlijk geen volk over de vloer. Vandaar de
vorm van dit appelgebak, een knipoog naar de kasseien en de
16

ellende die ze veroorzaken." Voor een lokale ondernemer zijn
mobiliteitsproblemen natuurlijk geen lachertje, maar Bas en ik
genieten zo van ons Somerghems appelgebak dat we er even
over twijfelen om de desbetreffende politici te gaan bedanken.
Dan, volledig verzadigd en daardoor minder alert, maken
we een fout. In plaats van knooppunt 62 naar het westen te
volgen, kiezen Bas en ik voor de weg langs de vaart naar het
noorden. Een vergissing die we al snel inzien, maar die door
de pracht van de omgeving meteen uitgroeit tot iets dat
wij ‘de verbeterde route’ dopen. Bij knooppunt 59 slaan we
linksaf en trappen door tot in Ursel, een plattelandsgemeente
aan de rand van het Drongengoedbos. Daar ligt Villa Maria,
een restaurant annex tearoom ondergebracht in een staaltje
bouwkundig erfgoed, dat ons door de toeristische dienst van
het Meetjesland werd aangeraden. Het enige probleem: we
hebben absoluut geen honger meer. Bovendien – al laten we

17

die info in Ursel achterwege – willen we die avond nog naar
grillrestaurant Elckerlijc waar dat stukje Oost-Vlaamse witrood
op ons wacht. En dus beginnen we na een kopje thee aan
het laatste deel van onze fietstocht, langs bossen, prachtige
dreven, landelijke gehuchten en weilanden vol vee terug naar
ons hotel. Eenmaal daar aangekomen, kan ik een eerste balans
opmaken van het Meetjesland. En die is opvallend positief: mooi,
lekker en vriendelijk. Een verrassing van formaat, en heel wat
minder ver dan Mexico, Madagaskar of de Marshalleilanden.
Oh, u vraagt zich natuurlijk nog af hoe ons etentje
in Elckerlijc is verlopen. Nou, het restaurant van
Peter De Clercq blijkt niet open te zijn op een
18

doordeweekse dinsdag. Of wat had u gedacht?
P.S. Uiteraard zijn we een paar dagen later wel teruggegaan
naar Elckerlijc, voor een flinke Oost-Vlaamse steak met
frieten. Ons oordeel: een werkelijk uitstekende culinaire
ervaring! Hetzelfde geldt voor Dorp 56, trouwens…
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53

2.

Zomergem
61

Net voordat je elkaar kruist kijk je snel
7

naar de grond en hap je zonder dat het opvalt
een grote long lucht naar binnen.

START EN AANKOMST:
Bas en Sebastiaan fietsten
deze route van 50 km!
U kunt starten op het dorp
van Maldegem-Kleit.
AANTAL KM: 50 km
STARTPLAATS:
Dorp Maldegem-Kleit
DE KNOOPPUNTEN:
14 - 18 - 19 - 24 - 97 - 96 94 - 99 - 98 - 58 - 3 - 13 - 9 - 7 61 - 72 - 77 - 70 - 66 - 52 - 53 65 - 67 - 64 - 68 - 71 - 69 - 14

DE ADRESJES:
Dorp 56, Adegem-dorp 56, Adegem (Maldegem),
www.dorp56.be, T +32 (0)50 70 01 52

3.
Op het moment dat je elkaar kruist zeg je

Villa Maria, Eekloseweg 31, Ursel (Aalter),
villa-maria.be, T +32 (0)476 21 22 37

met stevige stem: “Jooooow”.

Elckerlijc, Kraailokerkweg 17, Maldegem,
www.elckerlijc.be, T +32 (0)50 71 52 63

4.
De “Jooooow” werk je af door jouw linkerwijsvinger

’t Zoet Gemoed, Dreef 96, Zomergem (Lievegem),
www.tzoetgemoed.com, T +32 (0)9 378 56 27
Lijn 58, Stationsplein 10, Waarschoot (Lievegem),
www.lijn58.com, T +32 (0)9 273 66 59

#01

Je ziet de persoon in kwestie van ver aankomen.

9

72

TIP

op te heffen terwijl je beide lippen op elkaar perst.
Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

LOGEERTIP:
Cleythil Hotel, Kleitkalseide 193, Kleit (Maldegem),
www.cleythil.be, T + 32 (0)50 30 01 00, welkom in
een oase van groen en rust in een eeuwenoud kader

5.
Let erop dat je jouw stuur niet loslaat
en zo ten val komt.
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#02

GILBERT VAN
LANDSCHOOT
De rijmende museumeigenaar

“Het Canadamuseum is mijn beste tip voor de allermooiste dagtrip.” Gilbert
Van Landschoot, eigenaar van dat museum (officieel het Canada Poland War
Museum), is bloedserieus. De Meetjeslander mag dan wel voornamelijk in
rijmpjes, gezegdes en volkswijsheden praten, hij is terecht trots op zijn museum,
zijn tuinen, zijn tearoom en zijn dansschool. “Zo’n domein verwacht je niet
in een boerengat als Adegem, hé?” Na een persoonlijke rondleiding door het
museum kan ik eerlijk op die vraag antwoorden: nee. “Iedereen in Europa zei
dat het bouwen van een Canadees-Pools museum onmogelijk was. Maar ik wist
het niet. Et voilà, we vieren binnenkort ons 25-jarig bestaan.”
Het Canadamuseum met zijn aanpalende tuinen – een Franse, Engelse, Japanse
en exotentuin – is Gilberts levenswerk. Een werk dat hem ongetwijfeld meer
dan een arm en een been gekost heeft. “Geld interesseert me niet”, reageert

23

Gilbert fel. Om dan nog eens duidelijk te maken dat hij geen rotte frank subsidie
heeft gekregen, van welke overheid dan ook. “Dit museum was een belofte aan
mijn vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als spion Duitse vliegtuigen
op een naburig vliegveld saboteerde. Niet zoals in de films met suiker in de
benzinetank, maar wel door de benzineleidingen los te draaien. In 1944 was
de Duitse SS op zoek naar hem, maar met dank aan de oprukkende Canadezen
en Polen hebben ze hem nooit bij de kraag kunnen vatten. Uit dankbaarheid
heb ik dit museum gebouwd. En nu heb ik één van de mooiste oorlogscollecties
ter wereld. Alle Tweede Wereldoorlog-museums in Europa gaan over de
Amerikanen, de Britten en de Duitsers, maar de Canadezen en de Polen hebben
hier het vuile werk opgeknapt.”
Een bezoek aan het Canadamuseum is niet compleet zonder een wandeling
24

door de tuinen. “De mooiste tuinen van België”, zo valt te lezen op de website.

25

Voor bescheidenheid is duidelijk geen plek in Adegem, en ook dat blijkt terecht.
“Ik gids in mijn tuintjes met veel plezier en altijd op een ludieke manier.”
Canada Poland Museum ‘voor vrede en vrijheid’
en Tuinen van Adegem, Heulendonk 21, Adegem (Maldegem),
www.canadamuseum.be,
info@canadamuseum.be,
T +32 (0)50 71 06 66

Canada Poland Museum in Adegem
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ERIK HENNES
& BART VAN
DAMME
“Stille Specialisten”

Als er twee mannen zijn die alles van het Meetjesland weten, dan zijn het
wel Erik Hennes en Bart Van Damme. Verantwoordelijk voor Toerisme
Meetjesland zijn ze dagelijks bezig met de regio, in alle stilte, in een
van de mooiste gebouwen van het Meetjesland; de Huysmanhoeve.
“Ik kom oorspronkelijk uit Leuven”, zegt Erik. “Het Meetjesland was
een hele ontdekking toen ik er net kwam. Bijna twintig jaar geleden was
dat. Het eerste wat dan opvalt is het krekengebied. Dat was helemaal
nieuw, die weidsheid, de kanalen die er doorheen snijden. Maar ook
Drongengoed vond ik meteen prachtig. En verrassend. Op het eerste gezicht
denk je dat het een bos met rechte, saaie dreven is. Maar er is juist veel
afwisseling, met de heide die er tussen zit, vlonderpaadjes die je op kunt.
Als je eenmaal aan het wandelen bent, blijf je maar meer ontdekken.”

27

“VUL JE EIGEN
FRUITMAND IN
DE AVESCHOOTSHOEVE”

Voor Bart lag het anders. Als geboren Meetjeslander heeft hij van
jongs af aan herinneringen. Met Wippelgem bijvoorbeeld, door de
kasteelsite. Nu is het kasteel open voor publiek, toen mocht je het
terrein nog niet op. ”Dan werd je door een zotte barones met haar
jachtgeweer achterna gezeten. Luc De Vos, de Gorki zanger en

Cindy Declercq

volksheld van Vlaanderen, heeft daar nog teksten over geschreven.”

Zelfpluktuin Aveschootshoeve

Achteloos lepelen beide heren nog wat hoogtepunten uit de regio op.

TIP

De Kalevallei, zegt Erik. En Vinderhoute, dat daar in de buurt ligt of

#04

het imposante Poekekasteel. Dorpjes als Kaprijke, Middelburg en
Watervliet, mijmert Bart. Waar je meteen even wil stoppen als je er

C

indy startte zes jaar
geleden met de zelf-

TIP

#05

pluktuin Aveschootshoeve

in Lembeke. Bezoekers kunnen er

binnen fietst. Omdat het je vastgrijpt en je weet dat het zo goed is.

langskomen om groenten en fruit
te plukken. “Mensen die hier fruit

eensgezinde conclusie te komen. De Blokkreek en het Hollandersgat,

komen plukken, zijn ontspannen,

BEZOEK DE
MARKTEN IN HET
MEETJESLAND

dat is het Meetjesland ten voeten uit. Het mooiste plekje in de omgeving.
Zonder twijfel.
Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve,

info@toerismemeetjesland.be,
www.toerismemeetjesland.be,
www.huysmanhoeve.be,
www.plattelandscentrum.be
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Bus 1, Eeklo, T +32 (0)9 377 86 00,

Maandag: Zelzate & Maldegem
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Toerisme Meetjesland,
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En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Om uiteindelijk tot een zeer

MEET SLAN
JE

’
DS

Woensdag: Ertvelde, Aalter
Donderdag: Eeklo, Doornzele,
Boerenmarkt Oostwinkel (namiddag,
Hoeve Christophe Huysman)
Vrijdag: Sleidinge, Lovendegem, Nevele
Zaterdag: Evergem, Boerenmarkt
Aalter (parking Aard)

en dat geeft mij weer veel energie”,
aldus Cindy.
Aveschootshoeve, Aveschoot 67A,
Lembeke (Kaprijke), T +32 (0)485 47 57 94,
www.aveschootshoeve.be
Consumeertips:
• Barbos, Ledestraat 66,
Lembeke (Kaprijke),
T +32 (0)9 310 59 19, www.barbos.be
• Den Gouden Leeuw, Voorstraat 10,
Kaprijke, T +32 (0)471 51 12 42
• De Pallieter*, Voorstraat 46, Kaprijke,
T +32 (0)9 373 81 16

Zondag: Kaaise Zondagsmarkt te Eeklo

* INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS

29

AND
S’

OTS
TR

TIP

27
27

26
26 25

Speelbos

Kwadenbos

ND

S’ T R O TS

ES

TIP

J

nde
Wara

Lembeekse
Bossen

ET

28
28

t

LA

ME

33 Start

straa

JES

WANDELEN
IN DE
LEMBEEKSE
BOSSEN

Lede

M EET

Lembeke

Bardelaere
Museum

ROUTE

MEETJESLA
ND

HU
HOYSM
EV A
E N

TS
TRO
S’

#06

HU
Y
HO SMA
EV N
E

#07

LAN

D S’ T R OTS

34
36 44
44

Den
Bevenden

23

Den Bevenden Hazelaar
Hazelaar

22

30
24

Waarschoot
START EN AANKOMST:
Een echte zondagswandeling
in de Lembeekse Bossen met
een magisch kapelleplekje
‘De Bevende Hazelaar’ om
even stoom
af te laten.

AANTAL KM: 8,5 km
STARTPLAATS:
Parking Tragelstraat,
Lembeke (Kaprijke)
DE KNOOPPUNTEN:
33 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 2322 - 44 - 36 - 34 - 33

31
LOGEERTIP
Hotel Ter Heide
In het hart van het
Meetjesland aan
de rand van de
Lembeekse bossen
ligt Restaurant - Hotel
Ter Heide. In de directe
omgeving kan je
prachtig wandelen
door de bossen of
langs de kreken.

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

Tragelstraat 2,
9971 Lembeke (Kaprijke),
T +32 (0)9 377 19 23
www.ter-heide.be

SPRING EENS BINNEN IN
HET BARDELAERE MUSEUM

H

et Bardelaeremuseum

een humoristische manier worden

verbreekt waarschijnlijk

voorgesteld. In de buurt veel

alle records in de

horeca aan de rand van het bos!

museumwereld. Je vindt hier
meer dan 16.000 collectiestukken

Bardelaeremuseum,

die verdeeld over 112 beroepen

Ledestraat 42, Lembeke (Kaprijke),

en verspreid over 1.200 vierkante

T +32 9 377 04 22

meter tentoonstellingsruimte op
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TAMBOER
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TIP

#08

“De troubadour van het Meetjesland”
Als je vroeger op de markt van Eeklo had gelopen, dan zou het de
normaalste verschijning van de wereld zijn geweest. Maar nu, op een
zonnige donderdagochtend in het centrum van de stad, trekt Jan Martens
toch wel wat bekijks. Hij is gekleed in een blauw werkmanshemd, draagt
een rood boerensjaaltje om zijn nek en heeft zijn blauwe pet schuin
op zijn hoofd gezet. Gekleed zoals Tamboer in zijn beste dagen.
Tamboer was de geuzennaam van Lionel Bauwens. Liedjeszanger en
marktkramer. Socialist, troubadour, politiek commentator voor het volk. Hij
bezong het lokale nieuws, uitte kritiek op het pluche. Hij stond op de markt,
voor de kerk, op braderieën en kermissen. Dan nam hij zijn liedteksten mee
op papier, verkocht ze zodat mensen mee konden zingen en vergaarde zo
een klein fortuin. Tot het geld weer op was en hij van voor af aan begon.
Zijn succesvolste dagen beleefde hij tussen de twee oorlogen, met vooral

33

TIP

#09

de Moorden van Beernem als onuitputtelijke bron van nieuwe teksten en
liederen. Maar hij zong ook over algemene, wat meer onschuldiger zaken.
Het lied ‘Domme meid, om te trouwen is ’t nog tijd’, bijvoorbeeld, met als
afsluiter van het refrein: ‘Trouwt niet te vroeg / Want ’t is armoe genoeg.’
Tamboer overleed in 1974, maar sinds een paar jaar keert zijn verschijning
af en toe terug in Eeklo. Jan Martens, toneelacteur en stadsgids, kruipt
in de huid van de troubadour van het Meetjesland. Hij organiseert een
Tamboerwandeling, leidt bezoekers rond door Eeklo terwijl hij de liederen
van Tamboer luidkeels ten gehore brengt, begeleid door een accordeoniste.
Op de markt komt hij zelden als Tamboer, wil hij toch nog wel even
vermelden. Zijn wandelingen zijn vaak op momenten dat er geen markt is.
Even verderop staat de kleinzoon van Tamboer, Rudy Bauwens , die met zijn
vrouw een marktkraam bestiert. als hij Jan verkleed als zijn grootvader aan
34

“HET LEVEN ZOALS HET IS…
OP DE STOOMTREIN”

ziet komen lopen, is de blik in de ogen van de kleinzoon onbetaalbaar.
Logeertip:
• Villa De Keyser, Moeie 35, Eeklo, T +32 (0)473 60 42 76,
www.villadekeyser.weebly.com, formule appartement

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

“W

Koen Goossens

ie met de

en –evenementen die we daar

stoomtrein

rond uitgewerkt hebben!”

Maldegem-

Eeklo meereist, beleeft ‘het leven

Stoomtrein Maldegem-Eeklo,

zoals het is’ toen treinen nog door

Stationsplein 8, Maldegem,

www.villamagdalena.be, charmelogies met parktuin voor zaken

stoom aangedreven werden en het

T +32 (0)50 71 68 52,

én ontspanning

stoomfluitje het leven kleurde in de

info@stoomcentrum.be,

‘thuis weg van huis’ en mogelijkheid om fietsen binnen te plaatsen
• Villa Magdalena, Gentsesteenweg 83, Eeklo, T +32 (0)9 310 80 12,

35

Stoomtrein Maldegem-Eeklo

stationsbuurt”, vertelt Koen Goossens.

www.stoomtreinmaldegem.be,

Consumeertip:

Er zijn liedjes over geschreven, films

www.orientdiningexpress.be

• De Ramblas*, Markt 22, Eeklo

over gemaakt. Bewonder in de

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

T + 32 (0)475 73 95 66, info@deramblas.be

stelplaats een stoomlocomotief uit

Logeertip:

Meetjeslandse bistro op de Eeklose Markt met streekbier en- producten

1893, een rijtuig van de Oriënt Express,

’t Klein Burkelhof, Van Strydoncklaan 3a,

een railbus uit WOII en nog veel meer…

Donk (Maldegem), T +32(0)50 71 18 44,

Proef letterlijk van de Oriënt Expres

www.kleinburkelhof.be, verrassend

en de restaurantarrangementen

rustig genieten op de boerderij,

* INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS
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Helemaal niet erg
een boom te knuff
elen

Dit bestaat echt. Vanaf dit jaar zet Waarschoot zich als
Lievegems textieldorp op de toeristische kaart en de
‘Waarschootstof’, die dus echt bestaat, zal in ‘Textilia’
36

LAN

herrijzen. Een lente en zomer lang erfgoedwandelingen
en tentoonstellingen met textiel en het industriële
verleden van Waarschoot in de kijker! Wist je trouwens
dat de naam ‘Meetjesland’ zijn oorsprong in de weverij
en spinnerij van deze regio vindt? Het waren namelijk de
spinsters op straat die in de zomer de dorpen kleurden.
Voor iedere thuiswever waren vijf spinsters nodig, dus alle
dames moesten aan de bak! Tot de fabriek het overnam…

S

Bas van Oort

ebastiaan knuffelt een boom. Ik kan het niet anders
omschrijven. Hij heeft zijn armen om een oude
Amerikaanse eik geslagen en drukt zijn wang liefdevol

tegen de stam. Hij wrijft zelfs een beetje met zijn handen
over de boomschors en prevelt zachte woordjes. Iets over

Volg de Meetjeslandse evenementen op
www.uitinhetmeetjesland.be

ikigai en shinrin-yoku, en nog wat andere Japanse termen
die in de mode zijn. Ik sta erbij, kijk ernaar en zucht. Je nodigt
één keer iemand uit om mee te gaan naar het Meetjesland

Logeertip:
Camping Malpertuus, Tragelstraat 12,
Lembeke (Kaprijke), T +32 (0)468 18 41 96,
www.campingmalpertuus.be, een rustige camping
waar je aan veel activiteiten kunt deelnemen

en meneer staat meteen tegen een boom op te rijden.
Maar boswachter Hans Vansteenbrugge slaat het gade met een
genoegzame glimlach. ‘Ik heb dit jaar al twee keer een groep
natuurcoaches op bezoek gehad die hier het bos ingingen
om onder andere te gaan boomknuffelen. Ze begeleiden
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mensen met burn-outs en depressies en in plaats van dat in
een zaaltje te doen, komen ze naar hier. Het bos in, niets dan
rust om je heen. Tewerk gaan met wat je hier vindt en met
een leeg hoofd weer terug naar huis. Bosbaden, noemen ze
het in Japan, en daar is het niet voor niets razend populair.’`
Boswachter Vansteenbrugge, die een jaar geleden in de
Meetjesland Bucketlist per abuis nog Hans Vansteenkiste
werd genoemd (‘geen probleem, kan gebeuren’), heeft
zelf ook meer dan eens een eik of beuk omarmd. ‘Het
hout leeft, voelt warm aan. Zo’n boom geeft energie.
Vooral in het voorjaar als de sappen stromen. Leg je er
een stethoscoop op, dan kun je dat zelfs horen.’
38

Hij straalt er inmiddels zelf ook van. Alleen praten over de
liefde van en voor bomen geeft blijkbaar al energie. Het is
misschien geen verrassende eigenschap voor een boswachter,
maar wel één waar hij zich gelukkig mee mag prijzen.
Toen ik twee jaar geleden voor het eerst in het Meetjesland
ronddwaalde, inclusief bezoek aan de Drongengoedhoeve,
het gelijknamige bos en de omliggende heide, werkte
Vansteenbrugge nog aan de kust. Dat klinkt misschien
onlogisch, een boswachter aan zee, maar hij hield zicht op de
natuur in de omgeving van Oostende. Terwijl ik me destijds op
mijn fiets liet verbazen door de heide van het Maldegemveld,
het kasteel van Wippelgem, het stadhuis van Kaprijke en nog
veel meer, struinde Hans door de duinen en hield hij zich onder
meer bezig met kluut en kokmeeuw. Dat is inmiddels wel
anders. In twee jaar kan veel veranderen. Na omzwervingen
door onder meer Amerika, Indonesië, Dominica, Canada en
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Namibië voelt het voor mij echter weer vertrouwd om neer
te strijken in het Meetjesland. En Vansteenbrugge heeft
sinds hij hier begonnen is te werken de regio omarmd, zoals
Sebastiaan zojuist de Amerikaanse eik. Er is genoeg waar hij
zich mee bezig kan houden. “Zoals jullie intussen wel weten is
het Drongengoedbos het grootste aaneengesloten bosgebied
van Oost-Vlaanderen”. Kort schetst hij de geschiedenis van
de omgeving. Ooit was het Drongengoed bijna volledig
bebost door de Norbertijnen van Drongen, zodat ze nog wat
aan de grond hadden. “Maar vroeger waren hier ook veel
heidegebieden, en tegenwoordig zijn we bezig om die heide
weer een beetje te herstellen. We creëren corridors om de
overgebleven stukken heide met elkaar te verbinden. Om die
40

reden kappen we bomen en schrapen we de bovenste laag van
de grond weg, zodat er nieuwe heidezaden tot wasdom komen.
Van het Maldegemveld naar vliegbasis Ursel komen er in de
toekomst stroken heide, zo’n vijftig tot zeventig meter breed.
Het maakt de diversiteit van de natuur alleen maar groter.”
Denk dan ook niet dat ze het bos in de uitverkoop doen, als
u over één van de statige beukendreven loopt en een stapel
omgekapte bomen ziet liggen, of als u een ommetje maakt van
de hoeve naar de vliegbasis en weer terug en een graafmachine
voorbij ziet ploegen. Het lijkt nu misschien een rommeltje, het
is allemaal met het oog op een duurzame en sprankelende
toekomst voor het Drongengoedbos. Vansteenbrugge: “We
kappen vooral exotische boomsoorten, zoals de Douglasspar
en de Amerikaanse eik. Met name die laatste verstoort het
ecosysteem danig. De eikels zijn bijvoorbeeld groter en raken
niet door de keel van de Vlaamse gaai. Ook bevatten ze zoveel
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tannine dat de bosmuizen er wel vanaf blijven. Dus al die eikels
groeien uit tot nieuwe boompjes en verdringen daarmee de
andere boomsoorten. Trump, noemen we de Amerikaanse eik
dan ook wel. Die bomen houden nergens rekening mee.”
Sebastiaan kijkt de boswachter geschrokken aan
en keert de Amerikaanse eik snel de rug toe. Een
Trump knuffelen gaat hem te ver. Hij loopt dieper
het bos in, op zoek naar een andere boom.
Ondertussen blijft Vansteenbrugge vertellen. Over de
reeën die je hier tegen kunt komen. Er zijn er een stuk of
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“Bosbaden,
noemen ze het
in Japan.”

tachtig in de omgeving en meestal lopen ze in groepjes van
vijf à zeven. Hij vertelt over de damherten, die iets groter
zijn. Daarvan leven er ruim honderdtwintig in het bos. Hij
ziet ze geregeld, meestal in de schemering. Het is aan de
randen van de dag dat de natuur het meeste prijsgeeft.
Vansteenbrugge praat honderduit over de pilzegger, de
aardbeivlinder en het groentje. Over de bloeiperiode van de
heide, die in augustus en september helemaal paars kleurt en
je zo trakteert op een prachtige zee van lila. Over de noodzaak
van dood hout, waar veel organismen in leven en die de basis
vormen van de voedselpiramide. Ruim je dood hout op, dan
heb je geen kleine beestjes. Heb je geen kleine beestjes, dan
blijven de meesjes weg, en de sperwer, en zo gaat het door.
Hij praat over de boommarter die hij afgelopen jaar zag, nadat
hij samen met Natuurpunt een twintigtal wildcamera’s had
geplaatst. Een bijzonder dier, de boommarter. Een grote kat
met een lange staart, zeer zeldzaam in de regio. Tragisch was
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dus een moord voor doen. Rust vinden, vrijheid opzoeken. En
die shinrin-yoku vindt gewoon plaats op een dinsdagmiddag
tussen de dorpen Ursel, Kleit en Knesselare. Dankzij de liefde
voor de natuur van iemand die het graag wil delen. Dankzij
de knisperende bladeren die onze voetstappen laten kraken.
En Sebastiaan? Die heeft inmiddels een beuk gevonden.
“Een zieke”, constateert Vansteenbrugge. “Dat zie je
aan de ijle kroon.” Het deert Sebastiaan niet. Met een
innige omhelzing staat hij weer om de boom heen.
Een zieke beuk, die kan wel wat liefde gebruiken.
Drongengoedhoeve Ursel
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Drongengoedhoeve,

het dan ook dat er een ander op de N44 was aangereden.

Drongengoedweg 9, Ursel (Aalter),

En hij praat over hoe gigantisch het bos als geheel is en

T + 32 (0)9 325 09 80

45

dat hij daar maar een piepklein onderdeel van uitmaakt.
“Ik ben nu 57. Als alles volgens plan verloopt, ga ik nog een

Logeertips:

jaar of zes, zeven door met boswachter zijn. Dan heb ik

• B&B Vita Roka, Middelweg 36, Ursel (Aalter),

mijn best gedaan voor bomen die er al honderden jaren
staan, en voor bomen die er nog honderden jaren zullen
blijven staan. Beuken kunnen wel vierhonderd jaar oud

T +32 (0)474 26 33 36, www.vita-roka.be, luxe B&B in

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

moderne woning aan de rand van het Drongengoedbos
• Chambres d’hôtes Marianne & Louis,

worden, eiken nog ouder. Dat besef maakt toch wel nietig.

Kannunik Andrieslaan 2/4, Maldegem,

Ik doe mijn best en ik hoop dat het genoeg zal zijn.”

T +32 (0)50 71 29 11 of +32 (0)486 45 38 69,
www.marianne-louis.be, gastenkamer hartje Maldegem

Ik kijk nog eens naar de boswachter, met zijn grijze

• B&B Landhuis Prinseveld, Prinsevelddreef 8 c, Kleit (Maldegem),

stoppelbaard, zachte stem en vriendelijke oogopslag. Na

T +32 (0)50 71 58 62, www.prinseveld.be, gelegen in ’t Drongengoedbos

twee jaar ben ik terug in het Meetjesland en direct val ik weer

waar vogels broeden en herten jou ’s morgens begroeten

met mijn neus in de boter. Zomaar een wandeling in het bos
mondt uit in een levensbeschouwing die veel verder gaat dan
een paar bomen. We zijn niet eens heel ver gaan wandelen.
Een half uurtje is meer dan genoeg. Dit is waar ze in Japan
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TIP

#12

24

23

MEETJESLANDSE
LANDSCHAPS Kleit
PARKROUTE
Knesselare
93

57

54
64
64
56

Vliegveld Ursel

70
70

66
66

Ursel

77
77
89
89
88

wandeling door of rondom het Drongengoedbos.

65

Start

82

90
90

Aalter

De jonge herderin Leen Ricour laat haar kudde
begrazen. Dat gebeurt om de heide jong te houden:
jonge boomsoorten krijgen geen kans om te
groeien en het vergrassen wordt tegengehouden.
Wilt u eens een stukje meewandelen met herderin
Ricour? Dat kan, ze organiseert wandelingen waarin
ze vertelt over haar werk en de omgeving.
Facebook: @natuurkudde,
www.natuurkudde.be

START EN AANKOMST:
Deze fietsroute verbindt de
Drongengoedhoeve met Het
Leen langs Landschapspark
Drongengoed. Dit is een
licht heuvelachtig gebied,
ook wel ‘de cuesta’ genoemd.

55
51
51

75

met flinke schaapskudde tegenkomt tijdens een

schapen de heidevelden, bermen en dreven

50

68

SPOT
DE SCHAAPSKUDDE
Het kan maar zo dat u in de zomer een herderin

Eeklo

97

ROUTE

STARTPLAATS:
Parking Krakeel,
Drongengoedweg,
Ursel (Aalter)
Ga van de parking rechts
richting Jagershof naar het
traject dat van 68 naar 75
loopt.

AANTAL KM: 48,9 km
DE KNOOPPUNTEN:
75 - 82 - 93 - 90 - 89 - 88 77 - 70 - 66 - 52 - 53 - 65 56 - 54 - 57 - 55 - 51 - 50 97 - 24 - 23 - 64 - 68 - 75

52

Oostwinkel
53

LOGEERTIP
Lomolen B&B
Sfeervolle gastenkamers, voor61fietsers,
wandelaars, citytrips…

47
7

Zomergem

Zzzzzz,
Lomolenstraat 112,
hier slaapt
ge even goed
Lotenhulle (Aalter), als
bij uw eigen
meetje!
T +32 (0)486 52 21 72,
www.lomolenlogies.be

LOGEERTIP
HET EYCKEN HUYS
Charmante B&B in de
natuur op 25 km van
Brugge en Gent.
Zzzzzz,
Beekstraat 5,
hier slaapt
ge even goed
Aalter,
als bij uw eigen
meetje!
T +32 (0)496 23 69 24,
www.heteyckenhuys.be

AN

SL

TIP

“Wandelbos met
verharde wandeldreven”

#13

Het Leen is een welbekend bos van ruim 278 hectare dat zich
uitstrekt over Eeklo en Lievegem. Nu is het een wandelbos met

at

49
MEETJESLA
ND

MEET

Logeertip:
• Hotel Shamon, Gentsesteenweg 28, Eeklo, T +32 (0)9 378 09 50,
www.hotelshamon.be, charmehotel in Art Nouveaumonument
(van architect Paul Cauchie)
• Cambiare, Zuidmoerstraat 115, Eeklo, T +32 (0)477 34 27 04,
www.cambiare.be, cambiare betekent verandering, omkering.
Zowel de omkadering als het interieur van het herenhuis dragen
bij tot innerlijke rust

JES

Provinciaal domein Het Leen,
Gentsesteenweg 80, Eeklo,
www.hetleen.be, T +32 (0)9 376 74 74
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huren met materiaal om de natuur in het bos te onderzoeken.
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en het bosinfocentrum. Daar kunnen de kinderen een tasje

Poekekasteel

Kleine B

altijd soldaatje spelen! Bezoek zeker ook eens het arboretum

Start
Poekedorpstraat

tra

de speeltuin en het speelbos. Zo kunnen de kinderen toch nog

LEVE DE
BOSLUCHT
IN HET
KASTEELPARK
VAN POEKE

Poeke

tses

militair domein was? Lang vervlogen tijden want er is nu ook
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Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

Duin

START EN AANKOMST: De Poekekasteel
Wandelroute slingert als een slang rondom
de dorpskern Poeke en zijn beroemd kasteel.
Het Poekekasteel imponeert met rooskleurige
gevels, de hoektorens en de slotgracht.
Rondom het kasteel ontdek je het park met
zijn tuinen, dreven en bospaadjes. Je wandelt
ook in het licht glooiende landbouwgebied,
richting Kanegem, tot vlak bij de
Artemeersmolen in het meest zuidwestelijke
puntje van het Meetjesland.

AANTAL KM: 9 km
STARTPLAATS: kerk Poeke (Aalter)
BEWEGWIJZERING: volg de
groen-witte zeshoekige bebording
‘Poekekasteel Wandelroute'
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Sint-Maria-Aalter
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Hooggoed

Doomkerke

Egypteveld
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inds 2019 ligt de

oudste kanaal van Europa ligt,

gemeente Lievegem in

kan je altijd antwoorden dat

het Meetjesland. In de

De Lieve 100 jaar ouder is…
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Bruwaanbos
Parochieveld
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#16

buurt van het oudste Kanaal van

MEET

AALTERSE
GEHEIMEN IN
’T LANDSCHAPSPARK
BULSKAMPVELD

TIP

FIETSEN LANGSHEEN
HET OUDSTE KANAAL
VAN EUROPA

Europa ontwaren we de kernen
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START EN AANKOMST: Het dorp SintMaria-Aalter is een diamant op de rand
van het grote bosgebied Bulskampveld dat
zich uitstrekt van Brugge tot over de OostVlaamse provinciegrens heen. Onbekend
maakt onbemind, zegt men, en dat is zeker
zo voor de Aalterse kant van ’t Bulskampveld
waar het ‘Bossen van Vlaanderen’-gevoel
nooit ver weg is. Eén van Meetjeslands
‘hidden treasures’, zeer zeker!
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Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele
en Vinderhoute die samen één
groene gemeente vormen ten
noordwesten van Gent. Precies
750 jaar geleden hebben de
Gentenaars van hier tot in het

AANTAL KM: 12 km

Zwin een kanaal gegraven met

STARTPLAATS: kerk Sint-Maria-Aalter
(Aalter)

keersluizen (rabotten) over

WANDELKNOOPPUNTEN:
77 - 79 - 80 - 64 - 66 - 67 - 69 - 72 - 73 - 75
- 10 - 11 - 76 - 77

Middeleeuws huzarenstuk. Want

CONSUMEERTIP: Koffiehuisje Touché,
Aalterstraat 1, Sint-Maria-Aalter (Aalter),
T +32 (0)495 42 68 64, koffiehuistouche.be

een niveauverschil heen. Een
mocht je een Duitser tegenkomen,
die beweert dat in hun land het

Bestel de fietskaart en
ontdek de bakens langsheen
’t Liefken voor Altijd:
www.toerismemeetjesland.be/tliefken
Consumeertips:
• Akkerhoeve, Hoge Voorde 11,
Waarschoot (Lievegem),
T +32 (0)9 372 80 66, akkerhoeve.be
• Den Heksenketel*,
Belzeelsestraat 23,
Belzele (Evergem),
T +32 (0)9 258 08 63,
denheksenketel.be
• Bistro Julien, Grote Baan 6,
Lovendegem (Lievegem),
T + 32 (0)9 324 43 11,
bistro-julien.be

* INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS
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Oostwinkel

ROUTE

Vanuit Kasteel van Wippelgem
13 15
15
9

Beke

TJE

7

Zomergem

61

Uitbaters ’t Oud Liefken

#17

Wie in het Meetjesland op zoek is naar een
leuke en gezellige zaak met toffe uitbaters,
lekker eten en een mooi terras moet 'moet in
't Oud Liefken zijn bij Severine Vanden Abeele
en Annelien Dupré. Een gouden team! Je kijkt
uit op prachtige weilanden en bomenrijen
langsheen De Lieve. Hier zal je Baptistje,
Augustijntje, spaghetti of ijsje zeker smaken.
’t Oud Liefken, Stoktevijver 65, Zomergem (Lievegem),
toudliefken.metro.bar, T +32 (0)9 311 50 51
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START EN AANKOMST:
Deze route start aan het
Kasteelpark van Wippelgem,
waarlijk een romantische
plek om jouw fietsdag mee te
starten en te eindigen. Van
hier uit verbindt deze tocht
de landelijke wegeltjes in
Evergem met een groot deel
van Lievegem, namelijk het
licht glooiende Zomergem met
zijn plechtstatige herenhuizen
en Lovendegem met zijn
Kasteeldreef en
vele kastelen.

AANTAL KM: 46,3 km
STARTPLAATS:
Kasteeldomein
van Wippelgem
DE KNOOPPUNTEN:
41 - 40 - 38 - 31 - 37 - 34 30 - 28 - 15 - 13 - 9 - 7 61 - 6 - 10 - 12 - 22 - 23 25 - 32 - 34 - 37 - 44 45 - 41

LOGEERTIP
’T KERSELARENHOF
Rustige fermette in
het hartje van het
Meetjesland op drie
kilometer van twee
gezellige dorpjes.

TJE

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

Bosstraat 13,
Waarschoot (Lievegem),
T +32 (0)9 357 56 86,
www.kerselarenhof.be
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Krulbollen
en pintelieren

Chef De Lieve’s Bistronoom

54

TRAKTEER JEZELF
OP EEN LEKKERE LUNCH

B

ij Koen en zijn team kom je in de eerste
plaats om te genieten. Niet enkel van de
heerlijke seizoensgerechten die je geserveerd

krijgt, ook de omgeving is om van te smullen.

H

Sebastiaan Bedaux
et is nog vroeg in Maldegem, iets over zeven in
de ochtend, maar de belofte van een prachtige
oktoberdag hangt al in de lucht. Het opkomende

zonnetje kleurt het Meetjesland intens roze en verwarmt

Neem bij mooi weer plaats op het tuinterras van
De Lieve’s Bistronoom, met het kabbelende water

langzaam mijn koude gezicht. Ook de net ontwaakte koeien

van de vijver op de achtergrond. Smakelijk!

in de aanpalende wei laten het zich welgevallen. Een laagje
mist kruipt als een mysterieuze slang over het landschap en

De Lieve’s Bistronoom,
Rabotstraat 120,
Belzele (Evergem),
www.delievesbistronoom.be,
T +32 (0)9 253 10 55

Logeertip:
De Lievde,
Haantjen 2, Lovendegem
(Lievegem),
www.delievde.be,
T +32 (0)479 46 32 80

plots besef ik dat dit wellicht de mooiste zonsopgang is die ik
dit jaar heb mogen aanschouwen. Het wil wat zeggen, geloof
Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

me. Binnen, aan de ontbijttafel, zit Bas intussen ook klaar
voor een nieuwe dag in het Meetjesland. Een bijzondere dag,
want we trekken van Maldegem naar Evergem, van de ene
krulbolgrootmacht naar de andere, al beweren ze in Evergem

55

dat er maar één epicentrum van de Meetjeslandse volkssport
is. U raadt het al.
Voor de derde ochtend op rij zie ik mijn Nederlandse collega
dikke lagen speculoospasta op zijn brood smeren. “Heerlijk
spul dit”, merkt hij op, terwijl zijn vriendin Lisa ons is komen
vergezellen. Een lokale uitvinding, vertel ik hen. Al las ik
dat zelf ook maar toevallig op de website van Toerisme
Meetjesland. Ook de cuberdons of neuzekes, waar verkopers
in Gent wel eens oorlog om voeren, blijken een Meetjeslands
streekproduct. Maar dat even terzijde. Ik hou het zelf bij speken-ei, want straks staat ons een lichamelijke krachtmeting
te wachten in de vorm van een heuse krulbolwedstrijd. Al
56

die suikers in die speculoospasta, dat kan onmogelijk goed
gaan. Bovendien heb ik een donkerbruin en onbescheiden
vermoeden steengoed te zijn in het ‘bollen’, een sport die ik
weliswaar nooit eerder beoefende, maar die in mijn fantasie
een combinatie van curling en bowling is, en daarom
curlbowlen – achteraf verbasterd naar krulbollen – heet. In
mijn hoofd is de wereld soms heerlijk simpel. (Toch even voor
de duidelijkheid: krulbollen is geen verbastering van curling
en bowling)
We hebben die ochtend afgesproken aan de molen
op Doornzele Dries in Evergem, een oude stenen
graanwindmolen die lang daarvoor een houten staakmolen
was en sinds 2010 een permanente expo over de krulbolsport
huisvest. Daar, aan de voet van de molen en vlak naast een
veldje dat mij doet denken aan een petanquebaan, staat
Patrick Huyghe aan zijn auto. Patrick is de sympathieke
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voorzitter van de Belgische Krulbolbond en dus de meest
geschikte persoon om Bas, Lisa en mezelf in te wijden in de
wondere wereld van het krulbollen. Spannend!
“In heel Vlaanderen wordt er gekrulbold, en zelfs een beetje in
Nederland, Frankrijk, Canada en Amerika”, zo steekt Patrick van
wal. “Maar het mekka van de sport is Evergem. Ik weet dat ze
daar in Adegem anders over denken, maar het is wel degelijk
zo. Al is mijn grote vrees dat krulbollen in competitieverband
binnen tien of vijftien jaar verdwenen is. We leiden wel goede

58

“Mariëtje
had duidelijk
haar dag niet”

jeugdspelers op, maar het zijn er te weinig om de uitstroom
van de oude garde op te vangen.” Als Evergem het Mekka van
het krulbollen is, dan moet de Doornzelemolen de Ka’aba,
oftewel het centrale heiligdom, zijn. Het interieur van de
molen is bepleisterd met foto’s van oude krulbolkampioenen,
kampioenentruitjes, affiches, getuigenissen en ander
authentiek krulbolmateriaal. Dat alleen al is een pelgrimstocht
naar Evergem waard. Op de bovenste verdieping is er voor
bezoekers nog een extraatje: een uitstekend uitzicht op de
omgeving. En die omgeving bestaat dus voornamelijk uit
Gentse havenindustrie.
Na een uitgebreide rondleiding door de molen staan er buiten
twee teams klaar. Ik krijg het gezelschap van een vrolijke
dame die Mariëtje wordt genoemd en van een mannelijke
boller wiens naam ik niet kan onthouden. Aan de andere kant
worden Bas en Lisa bijgestaan door Georges. Het is dus de
bedoeling om de bol tot aan de staak te rollen, zo wordt me
verteld. En liefst in een krul, een bocht dus. Het andere team
kan dan kiezen om de bol van de tegenstander weg te keilen

59

of om nog dichter bij de staak te komen. Zo kunnen er tot
drie punten per spel gewonnen worden (of toch in ons geval
omdat we 3 tegen 3 spelen). En wie het eerst negen punten
haalt, wint. Zo simpel is het. Of toch in theorie. Want krulbollen
blijkt lastiger dan gedacht. Slechts twee keer lukt het me om
echt dichtbij de staak te komen, waarna mijn bol moeiteloos
weggespeeld wordt door één van die zogenaamde vrienden
aan de overkant. Uiteindelijk gaan we verrassend met 9-7
de boot in. Mariëtje had duidelijk haar dag niet. Maar het
wordt haar snel vergeven, vooral omdat ze na het spel komt
aandraven met blonde en bruine Augustijn, heerlijk bier dat
blijkbaar enkele kilometers verderop gebrouwen wordt. Dat
het nog maar 11 uur ’s morgens is en dus misschien wat vroeg
60

voor bier, laten we onuitgesproken. Schol!
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Kort na de middag sta ik voor de poort van Brouwerij Van
Steenberge, in het centrum van de Evergemse deelgemeente
Ertvelde, waar de heerlijke geur van mout door de straten
zweeft. Ik heb er een afspraak met Jef Versele, de grote baas
van de brouwerij en al de zesde generatie aan het hoofd van dit
prachtige familiebedrijf. Hij neemt me mee naar de brouwzaal,
de productielijn en een andere imposante ruimte waar volgens
Jef tien kilometer aan buizen ligt. Allemaal hypermodern,
beweert hij. In Bar Baptist, op de bovenste verdieping van de
brouwerij, steekt de zaakvoerder van wal, onder het genot van
een Augustijn Grand Cru. “De brouwerij is gesticht in het jaar
1784 door Jan Baptist De Bruyne, een landbouwer. De meeste
brouwerijen in België zijn ontstaan uit landbouwbedrijven.
Heb je een idee waarom?” Ik doe een beredeneerd gokje en
antwoord dat er in de winter wellicht minder werk op het

Expo Krulbol Doornzele
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land was en om toch iets lucratiefs te doen… Goed gegokt. Jef

dus mijn muur wordt stilaan te klein. Voor de Aziatische markt

doet heel de geschiedenis uit de doeken. Iets over een zekere

is dat trouwens heel belangrijk. Hoe meer prijzen, hoe hoger

Margriet Schelfaut – Jefs overgrootmoeder – die de brouwerij

het aanzien in Azië.” Van mij krijgt hij nog de officieuze prijs

van de ondergang redde (en daarvoor een standbeeld kreeg

van meest sympathieke brouwer van het Meetjesland. Al zegt

op het balkon van de brouwerijbar). Over haar echtgenoot

dat niet veel, want ik ken er maar één. Maar toch. Jef geeft me

Paul Van Steenberge, die zowel microbioloog als senator

nog een fles Fourchette mee, een nieuw bier dat hij dit jaar wil

en burgemeester van Ertvelde was, maar die de brouwerij

promoten, en dan nemen we afscheid. Mijn bezoek aan het

eigenlijk wilde verkopen. En als Margriet niet had ingegrepen,

Meetjesland zit er helaas op en er rest me niets anders dan die

dat er van Brouwerij

Van Steenberge dan

vermaledijde expresweg richting huis. Die betonnen ader die

al lang geen sprake

meer zou zijn. Over Jefs

zoals gewoonlijk dichtslibt in het Waasland. Een verdiende straf

grootvader, die zo slim

was geweest om zich

voor wie het mooie Meetjesland verlaat. Het zal me leren!

te concentreren op

speciaalbier in plaats

van op pilsbier. En

over het geluk dat de

familie had om in 1978

de Paters Augustijnen

tegen te komen, die

de receptuur van hun

brouwsel wel wilden

verkopen. “En zo zijn wij

dus met onze Augustijn

begonnen, en van

daaruit zijn onze andere speciaalbieren gegroeid.” Brouwerij
Van Steenberge maakt ook toppers als Gulden Draak en
Piraat, die ook – of eigenlijk vooral – in het buitenland graag
gedronken worden. Want het gros van de productie wordt
geëxporteerd, naar meer dan 85 landen. “En geloof het of niet:
ons grootste exportland is Italië.” Een land van fijnproevers, dat
is duidelijk.

www.krulbol.be
www.vansteenberge.com
Consumeertips:
• De Cluysenaer, Kluizendorpstraat 82, Kluizen (Evergem),
T +32 (0)9 357 73 37, www.cluysenaer.com, gastronomisch restaurant
• De Bierkamer*, Vaartstraat-West 30, Kluizen (Evergem),
T +32 (0)9 343 87 33, www.debierkamer.be, bier- en eetcafé
• Het Vermaek*, Sleidinge-dorp 40, Sleidinge (Evergem),
T +32 (0)9 357 28 78
• De Kasteeldreef *, Kasteeldreef 57, Lovendegem (Lievegem),
T +32 (0)9 372 82 19
• Café ’t Durp*, Stationsstraat 8, Waarschoot (Lievegem),
tdurp.be, T +32 (0)477 53 21 98

Jef neemt me nog mee naar zijn ‘wall of fame’, waar de prijzen
en oorkondes die zijn bieren behaald hebben netjes aan de
muur hangen. Het meest trots is hij op de gouden medaille
voor Piraat op de World Beer Cup 2012, de Olympische Spelen
voor brouwers. “Ik heb dit jaar nog acht medailles gewonnen,
* INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS
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’t Aards Paradijs
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Als chef Lieven Lootens niet het zijne van Mi-

al jaren mijn vaste adres voor allerlei groenten

chelin en zijn sterren had gevonden, dan had hij

maar haal ook geregeld dingen uit eigen tuin”),

er ongetwijfeld één of meerdere in bezit gehad.

St. Jacobsvrucht of eekhoorntjesbrood, je proeft

Al meer dan een decennium lang is zijn restau-

dat hij zijn eigen credo serieus neemt. En als je

rant in Merendree, ’t Aards Paradijs, het beste

nog meer bewijs wil, dan hoef je alleen maar

van heel het Meetjesland. En omstreken. En ook

een glimp van hem op te vangen. In de keuken,

internationaal is Lootens een vermaarde chef.

door het raampje van de deur, of als hij tegen

Hij won al eens de titel ‘Groentechef van het

het dessert een rondje langs de tafels maakt en

Jaar’, ‘Beste Groenterestaurant van de Benelux’,

met zichtbaar plezier vertelt over zijn tuin als

stond in 2018 vermeld op plek 18 in de lijst van

hof van Eden of het pand waarin het restaurant

beste groenterestaurants ter wereld en kreeg

huist, dat al generaties in de familie is. Dan

door Gault Millau zestien van de maximaal

kan hij zelfs een fotolijst van de muur trekken,

twintig koksmutsen toegekend. Om maar aan te

en trots zijn grootvader aanwijzen op het

geven: Lootens weet wel wat van lekker eten.

zwart-witbeeld in zijn handen.

Wie zijn restaurant binnenstapt, kan zich dan

’t Aards Paradijs,
Merendreedorp 65, Merendree (Deinze),
www.aardsparadijs.be, T +32 (0)9 371 57 56

ook opmaken voor een traktatie die uren duurt.
“Kook met je verstand maar bovenal met je
hart, je gevoel en je liefde. Dat zijn alle onmisbare ingrediënten voor het lekkerste gerecht”,
zei hij al in De Meetjesland Bucketlist. Of het
nou om de bio tomaat gaat (Lootens: “ik heb

Logeertip:
De Zevende Hemel,
Merendreedorp 63,
Merendree (Deinze),
T + 32 (0)9 371 57 56,
www.de7dehemel.be

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!
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SLUIT JE WEEKEND
GASTRONOMISCH AF TEN
NOORDEN VAN DEINZE
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START EN AANKOMST:
Deze fietsroute verbindt de
fotogenieke dorpjes Bellem,
Merendree, Vinderhoute,
Landegem en Hansbeke.
Hoogtepunten op deze
route zijn alleszins de
fietsdoorsteek door de Oude
Kalevallei en de straat
Molenslag in Vinderhoute.

LAN

TIP

50

46

66

Landegem

11

54

Vinderhoute

47

83
7

55

48

89

Hansbeke

6

66

DE
VA KAL
LLE E
I

MEE

ES

Bellem

Lotenhulle

DE
VA KAL
LLE E
I

MEETJESLANDS
’

Lovendegem

Aalter

TR

TIP

5

MEETJESLANDS
’

FIETS
DE KALEVALLEI
ROUTE

AANTAL KM: 45,2 km
STARTPLAATS:
Kerk Bellem
DE KNOOPPUNTEN:
5 - 12 - 89 - 84 -75 - 73 47 - 48 - 55 - 54 - 51 - 50 59 - 60 - 46 - 66 - 70 - 80 81 - 83 - 87 - 13 - 14 11 - 7 - 6 - 5

I

n het noorden van de stad Deinze ligt een cluster van

LOGEERTIP
LITTLE PRINCESS
Een vredig plekje in
volle natuur, in een
grote tuin omringd
door weiden,
bossen, wandelen fietsroutes.
Halverwege Brugge
en Gent.

toprestaurants. Dit zijn dan ook enkele topadresjes
om een mooi weekend mee af te sluiten.

The Barn, Veldestraat 75, Merendree (Deinze),
T +32 (0)9 336 32 30, www.thebarnmerendree.be
Schijn, Hansbekedorp 24, Hansbeke (Deinze),
T +32 (0)497 97 04 24, www.restaurant-schijn.be
Zzzzzz,
hier slaapt

ge even goed
Prinsenstraat 21,
als bij uw eigen
meetje!
Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)497 70 16 97,
www.littleprincess.be

De Bestemming, Warandestraat 28, Hansbeke (Deinze),
T +32 (0)9 371 86 73, www.vriendenvanhugo.be
’t Oud Gemeentehuis, Vaartstraat 2, Hansbeke (Deinze),
T +32 (0)491 13 22 13, www.toudgemeentehuis.be
De Verloren Hoet, Hansbekedorp 40, Hansbeke (Deinze),
T +32 (0)476 90 63 87, www.deverlorenhoet.be
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Ken je al deze Gorki-nummers?

Samen in dat donkere huis

AANTAL KM: 3 km
STARTPLAATS:
Gemeentehuis Zelzate

MIAWEGEL
1962-2014
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Beste Bill

START EN AANKOMST:
De leerlingen van het
Koninklijk Atheneum
Zelzate gidsen je langsheen
stille getuigen van de
Eerste Wereldoorlog in
Zelzate. Heel wat gebouwen
en locaties werden toen
ingepalmd door de Duitse
bezetter. Voor wie nog meer
achtergrondinformatie
wenst, verwijzen we naar
de QR-codes aan de
verschillende gebouwen
en monumenten.
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LOGEERTIP
Den Hof
Een knap hotel met gastronomisch restaurant in
een schitterend gerenoveerd herenhuis, midden
in een prachtig park.
Stationsstraat 22, Zelzate,
T +32 (0)9 345 60 48,
www.denhof.be

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!
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START EN
AANKOMST:
Zelzate is een ideaal
startpunt voor een
fietstocht die je eventjes
in Nederland brengt
en meteen daarna
het verrassend mooie
krekengebied van
Assenede leert kennen.
Ontdek ook vissersdorp
Boekhoute, de voormalige
spoorlijn Eeklo-Zelzate,
het Waterspaarbekken van
Kluizen en de Stoepekapel
in Ertvelde. Hopelijk sta
je niet voor de Brug van
Zelzate, anders … even
wachten tot het zeeschip is
gepasseerd.
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97

Start

Zelzate

35
35

36
36

Staakstraat 138a, Assenede,
www.staaksken.be,
T +32 (0)9 344 09 54

STARTPLAATS:
Gemeentehuis Zelzate
DE KNOOPPUNTEN:
84 - 85 - 79 - 90 - 87 - 86 91 - 51 - 50 - 54 - 55 52 - 95 - 56 - 58 - 20 26 - 35 - 36 - 42 - 39 1 - 99 - 97 - 96 - 92 - 84

Of je nu eet in ’t Koffieboontje, Bacchus, De Genieter,
‘t Biezemhof of ’t Brouwershuys. Alle reviews die je

Hier nog enkele namen om in de gaten te houden:

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

B&B 't Heirweggoed
uw rustpunt aan de
bossen van Oosteeklo
met een hart voor fietsers
én een krulbolbaan
Antwerpse Heirweg 3,
Oosteeklo (Assenede),
T +32 (0)9 344 07 87,
www.heirweggoed.be

D S’ T R OTS

n hartje Aalter heb je het gastronomisch altijd getroffen.

reputatie opgebouwd inzake topgastronomie.

LOGEERTIP
B&B ’t Staaksken

LAN
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Aalter en omgeving heeft de laatste jaren een fikse

42

AANTAL KM: 54,3 km

TIP

aanraders. En, uitgegroeid tot Meetjeslandse klassiekers!

11

39
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daarover vindt zijn werkelijk laaiend enthousiast, dus

Ertvelde
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• ’t Vijfde Seizoen,
Stationsstraat 9, Aalter,
T +32 (0)9 351 74 60,
www.tvijfdeseizoen.com

• Kasteel Nobelstede,
Manewaarde 29, Aalter,
T +32 (0)9 336 05 60,
www.kasteelnobelstede.be

• Calla’s,
Stationsstraat 250, Aalter,
T +32 (0)9 328 52 09,
www.restaurant-callas.be

• Den Duyventooren,
Bellemdorpweg 68, Bellem (Aalter),
T +32 (0)9 371 97 23,
www.denduyventooren.be

• Restaurant Woestyne,
Watermolenstraat 4, Aalter,
T +32 (0)9 335 27 78,
www.woestyne.be

• Bell Amuse, Bellemdorpweg 12,
Bellem (Aalter),
T +32 (0)9 374 31 03
www.bell-amuse.be
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Knesselare
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Sint-Maria-Aalter
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LOGEERTIP
HULLEHUIS
Logeren in het
centrum van het
levendige dorp
Lotenhulle pal
tussen Gent en
Brugge.

9
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STARTPLAATS:
Gemeentehuis Aalter

3

2

Aalter

ET

AANTAL KM: 55 km

1

85

ME

START EN
AANKOMST:
Acht kernen en acht keer
Aalter. Tussen het mooie
Poeke in het Zuiden
en het Drongengoed in
het noorden spint deze
Aalterse Achtroute acht
kernen aan elkaar. Van
het grote Aalter tot
het piepkleine Poeke,
van de Kraenepoel tot
Bulskampveld alle acht
de kernen maken deel
uit van deze gemeente
die we kennen als
verkeersknooppunt tussen
Gent en Brugge, maar ook
als groene long waar het
goed wonen, werken en
winkelen is.
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92 91

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

Hullehuis, Lodorp 91,
Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)479 69 81 98,
www.hullehuis.com
DE KNOOPPUNTEN:
3 - 92 - 91 - 85 - 83 - 72 77 - 70 - 74 - 75 - 82 - 93 90 - 98 - 99 - 1 - 2 - 4 - 8 9 - 14 - 11 - 7 - 6 - 3

LAN
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LOGEERTIP
B&B BEAUX
TEMPS
Logeren in
charmant herenhuis
met grote, groene
tuin.

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

B&B Beaux Temps,
Lodorp 41, Lotenhulle
(Aalter),
T + 32 (0)51 68 70 52,

Kraenepoel Bellem
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Bas van Oort

ou hij zelf nog zien hoe mooi het hier ’s ochtends
is? Hoe de mist door de weilanden sluipt, de weg
over, de kreken in. Waar het zich vastklampt aan de

rietkragen en betoverend boven het water gaat hangen.
Zou hij de ochtendzon ook vol verwondering vuurrood zien
opkomen achter de bomenrij aan de horizon? De frisse
lucht diep zijn longen binnen zuigen? Het is moeilijk in te
schatten, als we bij het krieken van de dag onze auto voor
het groene busje van Jacky Serrarens parkeren. Precies
op de grens tussen Nederland en België, verraadt de
grenspaal. Aan de rand van Middelburg, waar de Dinantstraat
overvloeit in de Tol, waar het Meetjesland wordt verruild
voor Zeeuws-Vlaanderen. Jacky lijkt er weinig aandacht aan

te schenken. Hij zit in zijn busje en wacht, luistert wat naar
de radio misschien, of kijkt nog naar een paar berichten
op zijn telefoon. Tot hij uitstapt en ons de hand schudt.
Het blijft moeilijk in te schatten wanneer hij routineus zijn
spullen achter uit zijn busje pakt. Wanneer hij de driepersoons
kano van het dak laat glijden en in de berm legt. Zijn
blik richt hij af en toe wel op de Meulekreek, maar net zo
makkelijk concentreert hij zich weer op andere zaken.
Lieslaarzen, een bosje wortelen, zijn peddel.Alles in orde,
klaar om te gaan.

76

“Voor zijn
vijventwintigste
reed hij al met
een Porsche!”

Maar dan richt hij zich nog een keer op het rustgevende
schouwspel voor hem. De kreek in het ochtendgloren.
Het eerste zonlicht dat tussen de bomen door piept. Met
zonnestralen die je zo vast lijkt te kunnen pakken als gevolg. Hij
kijkt voor zich uit en zegt: “Mooi hé. Dit is een van de redenen
dat ik ervoor heb gekozen om dit werk te doen. Buiten werken,
in een prachtige omgeving. Ik blijf het hier schitterend vinden.”
Terwijl Jacky – grote vent, kale kruin, twee vriendelijke, bruine
ogen die de wereld inkijken – bezig is om iets uit een plastic
tas te halen, is een van de omwonenden op het tumult
afgekomen. Zo vaak gebeurt het niet dat er voor de koffie maar
liefst twee auto’s in de berm geparkeerd staan. Ze maakt een
praatje met Sebastiaan en vertelt hem het één en ander over
Middelburg. Op de grens tussen Nederland en België liep hier
vroeger een belangrijke smokkelroute. Van alles loodsten de
Meetjeslanders de grens over. Koeien, paarden, etenswaren.
En er volgde een verhaal over de oom van de bewoonster, die
zo behendig in het smokkelen was dat hij al ruim voor zijn
vijfentwintigste in een peperdure Porsche kon rondrijden.

77
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“Hij smokkelde boter en melk”, legde ze uit. “En dat kwam

nou is het niet zo dat Sebastiaan en ik dolgraag een rat hoeven te

goed uit, want hij werkte zelf in een boter- en melkfabriek.”

zien – wat technisch gezien reeds gebeurd is, hetzij dood – nee,

Ondertussen blijkt dat Jacky niet zomaar iets uit zijn tas

het leek ons vooral een mooie manier om de kreken beter te

haalt. Met een doffe plof vallen er twee dode muskusratten

leren kennen. Vanaf het water, in de dauw van het ochtendgloren.

in het natte gras. Ze zien er smerig uit. Sebastiaan is erbij

Om zo het Meetjesland op haar mooist mee te maken.

komen staan er met z’n drieën buigen we ons over de twee

Dat laatste voornemen werd al bewaarheid op het moment dat

onfortuinlijke knaagdieren. Jacky neemt het woord. “Dit zijn ze

we onze auto parkeerden en een eerste blik op de Meulekreek

dus. Muskusratten. Ook wel bekend als waterkonijn, maar – en

wierpen, en nu, op het water terwijl Jacky ons in alle rust voort

hij pakt een van de beesten aan zijn staart vast – kijk hier maar.

peddelt, wordt dat nog maar eens bevestigd. De ochtendmist

Door die staart zien veel mensen ze toch vooral als ratten.” Ik

trekt langzaam weg en als bij een goocheltruc komt er een

staar naar de kale, donkere staarten die wel van leer lijken en

kraakheldere hemel achter tevoorschijn. Het geluid van de

trek een vies gezicht. Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar als

peddel die het water raakt en weer verlaat stemt rustig. De stem

Jacky ter vergelijking een foto van een muskusrat in gelukkiger

van Jacky ook, die terwijl zijn ogen de rietkragen afspeuren

staat laat zien, snap ik beide benamingen. Levend – en droog

geduldig vertelt over de rat en zijn gewoonten. Ze eten graag

vooral - is het beest een stuk fluffiger, en lijkt het wel wat

peterskruid, of lisdodde, dat is veel tussen het riet te vinden en

weg te hebben van een konijn of cavia. “Goed”, besluit Jacky.

daarom worden er daar vallen gezet. Dat zijn de ijzeren kooitjes

“Dan weten jullie nu waarvoor we hier vanochtend zijn.” Hij

die net boven het wateroppervlak uitsteken, ze zijn ook vanaf

pakt de kano, draait het gevaarte om en sommeert ons om er

de oever vaak goed te zien. Hij stuurt de kano op een van de

voorzichtig in te stappen. De dode muskusratten gooit hij met

vallen af, klikt het kooitje open en stopt een halve wortel in de

een flinke zwaai dieper de berm in. “Die eten de vossen wel op.”

klem. Zo worden muskusratten gevangen dus. Geen heroïsche
gevechten met schepnet en spartelend waterkonijn. Geen

We zijn hier om ratten te vangen en dat plan is niet uit de lucht

achtervolgingen, geen risico om zelf het water in te kukelen

komen vallen. De vorige keer dat ik door het Meetjesland fietste,

omdat je in alle consternatie je evenwicht verliest. Gewoon,

kwam ik in het krekengebied twee mannen in een kano tegen

rustig met de kano langs het riet. Kijken naar sporen. Vallen

die ook al naar muskusratten speurden. Het blijken pestbeesten

vullen met een halve wortel en door naar de volgende. Jacky:

te zijn, die als ze de kans krijgen de hele oogst naar de knoppen

“Je ziet ze zelfs nauwelijks, ze houden zich doorgaans goed

knagen. Daarom heeft de RATO, de ongediertebestrijding van

schuil. Slechts heel zelden kun je er eentje zien zwemmen.”

Oost-Vlaanderen, mensen als Jacky in dienst. Om de beesten
op te sporen, vallen te zetten en ze vakkundig een kopje kleiner

En hoe zat dat ook al weer met waterkonijn als culinaire

te maken. In het krekengebied gebeurt dat veelal per kano. En

lekkernij? Jacky glimlacht. “Muskusratten mogen tegenwoordig
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niet meer vervoerd worden. Het risico op verspreiden van

de steiger. Twee koekjes erbij. Waar maak je dat nou nog mee?”

ziekten is te groot. Daarom laten we dode exemplaren ook in

Het is niet dat Jacky dagelijks in zijn kano door het krekengebied

de berm achter. Maar ja, het klopt, vroeger stond het op menig

peddelt. Eens per twee weken, soms wekelijks als erom

menukaart in het Meetjesland. Er waren zelfs restaurants

gevraagd wordt. Maar het is een van de hoogtepunten van zijn

die bekend stonden om hun uitmuntende waterkonijn. En

werk. Alleen door de kreken, een met de natuur. Op de grotere

al moeten veel mensen er niet aan denken, het is heerlijk,

kreken, zoals de Boerekreek, gaat hij ook weleens met een

donkerrood vlees. Het best te bereiden in een stoofpotje.” Of

motorbootje. Maar dat heeft zijn voorkeur niet. Liever op eigen

Jacky dan nooit in de verleiding komt om een exemplaar uit zijn

kracht, in alle rust. Kano door het water laten glijden, speuren

val mee te nemen. Stiekem, als niemand het ziet? “Gaat niet”,

in het riet, terug op de kant de kano weer de wal op slepen en

antwoordt Jacky. “Wil m’n vrouw niet hebben. Die walgt ervan.”

op het dak van zijn busje binden. Lieslaarzen uitkloppen en

Door met peddelen. De Meulekreek is lang, wordt af en toe

een zelfgesmeerde boterham eten. Om voor hij weer op huis

opgehouden door dichte stukken riet. Daar lijkt het wel een

aan gaat nog een laatste keer naar zijn werkveld te kijken. Kort

moeras – vandaar de lieslaarzen. Vakkundig sleept Jacky de

knikje als afscheid. En als het meezit een of twee muskusratten

kano er doorheen, om aan de andere kant weer in te stappen

in de berm. Hebben de vossen ook weer wat te eten.

en verder te peddelen. Hij kanoot het hele jaar door, ook in de
winter. “Heerlijk vind ik die tijd. Als het niet regent, kun je je er

Logeertips:

gewoon warm op kleden. Dan is de rust helemaal overweldigend.

• BenBSjeRie, Hoornstraat 2D, Middelburg (Maldegem),
T +32 (0)50 72 08 33, benbsjerie.com, landelijk gelegen op de grens
van Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen. Drempelloos mét lift.

Niemand op het water, niemand ook maar in de buurt.” Hij stopt
even, speurt in het riet en wijst op wat afgeknaagde stengels die
in het water drijven. “Duidelijke sporen”, legt hij uit. “Goede kans
dat de vallen die we nu zetten morgen of overmorgen vol zitten.”
Jacky is een Zeeuw, maar woont alweer meer dan dertig jaar
in het Meetjesland. Geboren hier nog geen tien kilometer
vandaan, woonachtig nog geen tien kilometer de andere kant
op. “Nederlander, Vlaming, het zegt me allemaal niet zo veel. We
praten allemaal hetzelfde hier in de buurt.” Het was hem tijdens
zijn werk als rattenbestrijder pas opgevallen hoe vriendelijk de
mensen hier eigenlijk zijn. “Ik heb het meermaals meegemaakt
dat er op een koude winterdag vriendelijk naar me gezwaaid werd.
Bleek er een thermoskan met koffie voor me klaar te staan op

81
Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

• Hotel Amaryllis, Koning Albertlaan 44, Maldegem, T +32 (0)50 71 75 85,
www.hotelamaryllis.be, a place to bike & relax
• Filippus Vakantiehoeve, Vakebuurtstraat 243, Maldegem,
+32 (0)50 38 16 10, www.filippus.com, ontspannende vakantie
te paard of met stalen ros
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ZELF MET DE KANO
Het is voor het publiek niet mogelijk om met de rattenbestrijding

ROUTE

DOE DE
MINDFUL
WANDELING

Oostpolderkreek

www.toerismemeetjesland.be/mindfulwalk

mee te varen, maar wie het krekengebied op het water wil ontdekken,

83

kan terecht bij Provinciaal Sportcentrum Boerekreek.
18

START EN AANKOMST:
Kom helemaal tot rust met de allereerste
Mindful wandelroute. Beluister twintig
geluidsfragmenten die je begeleiden
op elke stop.

DE KNOOPPUNTEN:
83 - 72 - 26 - 24 - 25 - 83
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geluidsfragment

STARTPLAATS:
Sportcentrum Boerekreek
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Info: www.boerekreek.be

Sint-Jan-in-Eremo

Start
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TIP
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12

LOGEERTIP
Provinciaal Centrum
De Boerekreek
Deze moderne verblijfsaccommodatie leent zich uitstekend voor
sportstages, teambuildings en
sportieve familieweekendjes.
Sint-Jansstraat 132,
Sint-Jan-In-Eremo,
T +32 (0)9 218 96 71,
www.boerekreek.be

Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!
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oekhoute speelde als vissershaven aan de grens een
belangrijke rol tijdens WOI. Tussen fietsknooppunt
49 en 89 (en aan wandelknooppunt 52) ten

noorden van Boekhoute liggen de Braakmanhaven en
de zeedijk. Op deze plek in de Braakmanstraat vinden we
ook ‘de duiker’ onder de dijk. Hij verschafte smokkelaars

84

en ‘grote vrouwen’ zoals de Doornikse verzetstrijdster
Gabriëlle Petit tijdens WOI doorgang van het bezette
België naar het vrije Nederland. Het bezoekerscentrum van
Boekhoute heeft een fantastisch verhaal te vertellen.
Bezoekerscentrum Boekhoute,
Boekhoutedorp 3, Boekhoute (Assenede), T +32 (0)9 373 60 08
(bezoekerscentrum) of T +32 (0)9 218 78 96 (dienst toerisme),
toerisme@assenede.be, www.assenede.be
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“OVER DE
SCHOONHEID
VAN EEN BOOM”
Mijmering in de tuin van
B&B Bomloze Put
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Ik ben geen bomenkenner. Het verschil tussen

gezette ontbijt zorgvuldig op de keukentafel

een spar en een eik kan ik nog wel zien,

uitstalt, informeert naar het welslagen van de

althans in zoverre dat ik kan zien dat een

afgelopen nacht en met een vrolijke groet de

spar geen eik is. Maar dat is wel zo’n beetje

deur weer achter zichzelf dichttrekt, baadt de

het niveau. Wel ben ik een liefhebber. Ik mag

beuk in het strijklicht van het ochtendgloren.

graag naar een boom kijken. Hoe eenzamer,

Met de dauw druppelend van de bladeren,

hoe beter. Ik hou ook van bos, maar daar zie

dienend als parasol voor de koeien in de

je toch de individuele bomen wat moeilijker.

wei. Als paraplu als de koeien minder geluk

Een rijtje knotwilgen kan me ook nog wel

hebben. Het is een boom zoals Barend Cornelis

bekoren, kortgeknipt of met welig tierende

Koekkoek er een kon schilderen. Fier, vol en in

takken. Maar liever een enkele boom naast

het middelpunt van de aandacht. Soms met

een huis, of eentje langs de kant van de weg.

een dreigende wolkenlucht boven zich, soms

Helemaal op zichzelf. In een bocht, zodat je

als rustpunt onder een staalblauwe hemel.

wel vaart moet minderen om ernaar te kijken

Als er iemand bomen kon schilderen, dan was

als je er voorbijrijdt. Met een Mariakapelletje

het wel Barend Cornelis Koekkoek. Wist u dat

voor de stam die beschutting krijgt van het

hij in (het grotere, Nederlandse) Middelburg

overhangende bladerdek.

geboren is? Een Zeeuw, van net over de grens.

Of eentje midden in het weiland.

Koekkoek hield van reizen. Die is vast ook eens

Zoals de beuk achter de vakantiewoning

door het Meetjesland getrokken.

van de familie Vereecke in Sint-Laureins.
Tenminste, ik geloof dat het een beuk is.
Of zou het een eik zijn? Elke ochtend, als
gastvrouw Lieve het met liefde in elkaar

Logeertip: B&B De Bomloze Put,
Bomlozenput 8, Watervliet (Sint-Laureins),
T + 32 (0)9 379 89 66, www.bomlozeput.be,
natuurlijk overnachten in stijlvol groen
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Café Passé

88

#32

“EEN STUKJE
NEW YORK
IN HET
MEETJESLAND”

N

ee, een vergelijking met New York is te veel eer, wuift
eigenaar Marius de Rudder in al z’n bescheidenheid
weg. Wie naar Café Passé rijdt, op de Doornendijk

in Assenede, snapt ook wel waarom. Dit dijkhuisje, omringd
door knotwilgen, komt niet eens in de buurt van New York.
Hier zijn niets dan weilanden, hier is leegte. Het hoogste
gebouw in de wijde omgeving zal de kerktoren van Assenede
zijn, en die is toch al gauw drie kilometer verderop.
Maar stap je het café binnen dan wordt al wat meer duidelijk
waarom sommige Meetjeslanders fluisteren dat Café Passé
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jazzclub uit de Amerikaanse jaren twintig en dertig. Een soort
speakeasy tijdens de drooglegging. De bar als huiskamer.
Stemmig donkerrood, met een beschilderde piano, een
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op momenten toch wel erg veel weg heeft van een rokerige
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kast vol cd’s en platen, een scheve kroonluchter en banken
en stoelen van pluche, vilt en zijde. En het hoeft niet per
se jazz te zijn dat uit de speakers komt. Het kan ook een
vleugje soul zijn, of Southern Fried Funk, zoals vanavond.
Het is die combinatie, van de juiste muziek, de juiste sfeer,
de vrienden op de hoek van de bar die de dag doornemen,

ME

een stelletje op de bank dat elkaar nog eens verliefd in de
ogen kijkt, de groep van vier die een bord spaghetti heeft
90

besteld (spaghetti & meatballs, hoe New York wilt u het
in Café Passé de plaats en tijd vergeten wordt. Dat je denkt,
als ik nu naar buiten loop, dan struin ik verder door East
Village, of slenter ik over Bedford Avenue in Brooklyn. Om de
gasten daarvoor te behoeden hangt er vlak voor de uitgang
een passend bordje. Holder de bolder getting older in de

TIP

#33

polder, staat erop. Daar is geen woord New Yorks bij.

NOG MEER NACHTLEVEN

Café Passé, Doornendijkstraat 1, Assenede
Zzzzzz,
hier slaapt
ge even goed
als bij uw eigen
meetje!

• Ter Roeselaere, Groenstraat 23, Sint-Margriete (Sint-Laureins),

In het Meetjesland zijn twee

Muziekclub N9 Eeklo:

leuke muziekclubs te vinden.

www.n9.be

Muziekclub N9 in het hart van

T +32 (0)9 357 31 68, www.ter-roeselaere.be, midden Meetjeslands

Eeklo, en The Crossover, op

The Crossover Langerbrugge:

krekengebied vlakbij het grensdorp Sint-Margriete

de rand van Evergem in het

www.thecrossover.be

• De Heilige Rita, Kerkstraat 34, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins),
T +32 (0)9 379 85 60, www.deheiligerita.be,
vakantiewoning op één km van De Roste Muis
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hebben?). Die combinatie zorgt ervoor dat eenmaal binnen
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ELK JAAR DE
EERSTE SCHAATSPISTE
VAN VLAANDEREN

#34

De Kraenepoel

GA ETEN IN
EEN TYPISCH
PALINGHUIS

S

int-Laureins heeft een
decennialange traditie van
palinggastronomie. Van heinde

en verre zakt men af om hier te komen
genieten van lekkere visgerechten
in deze typische palinghuizen.

et natuurgebied Kraenepoel in de Aalterse deelgemeente Bellem

92

is op elk moment van het jaar het bekijken waard. Stippel jouw
fietstocht via de knooppunten 3,5 en 6 uit vanop de markt in

Aalter en je zult verbluft zijn van deze oude Vlaamse heidevijver zoals er
tussen Brugge en Gent tijdens de middeleeuwen vele tientallen lagen. De
Kraenepoel is de enig overgeblevene! Een uniek tijdsdocument. En door zijn
ligging tussen de bomen en zijn ondiep karakter is het ook jaarlijks de eerste
vijver van Vlaanderen die dichtvriest en geschikt verklaard wordt om op te
schaatsen. Iets om in de gaten te houden, voor wie van schaatsen houdt…
Lotenhullestraat, Bellem (Aalter)

Meer info: www.aalter.be/natuurwandelingen

Rond Sint-Jan-In-Eremo:
• Roste Muis, Drijdijk 2, WaterlandOudeman (Sint-Laureins), rostemuis.be
• Polderzicht*, Sint-Jansstraat
138, Sint-Jan-in-Eremo (SintLaureins), polderzicht.be
• Krekenpoort, Sint-Janspolderdijk 2,
Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins),
www.verblijfparkkrekenpoort.be
• Tijdloos, Dorpsstraat 127,
Sint-Laureins, luxebrasserietijdloos.be
• De Warande, Warande 10,
Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins),
restaurantdewarande.be
• Fred’s Café, Langeweg 3,
Sint-Margriete (Sint-Laureins),
www.fredseetcafe.be
• Tearoom 't Dorpshart,
Stee 16, 9988 Watervliet,
T +32 (0)468 03 12 07,
tdorpshart@gmail.com
* INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS
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Nabij Watervliet:
• Sente Palinghoeve, Molenstraat 73,
Waterland-Oudeman (Sint-Laureins),
T +32 (0)9 377 32 86,
www.sentepalinghoeve.eu
• Niveau, Ketterijstraat 22, Watervliet
(Sint-Laureins), www.brasserie-niveau.be
• De Parel, Maagd van Gent 25,
Watervliet (Sint-Laureins),
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www.grill-restaurant-de-parel.be
• De Engel, Calusdijk 7, Watervliet
(Sint-Laureins), T +32 (0)9 379 91 29
Zzzzzz,
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• Vakantieverblijf ’t Appelken,
meetje!
Appelstraat 3, Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins), T +32 (0)477 49 76 79,
www.appelken.be, wandelen,
fietsen, rusten in het Krekengebied
Meetjesland in beschermde hoeve

• De Vakantieschuur,
Eerstestraat 16, Sint-Laureins,
T +32 (0)497 61 10 61,
www.devakantieschuur.be, een schuur
omgebouwd tot vakantiewoning,
voorzien van het modernste comfort:
aangenaam verblijf verzekerd

S

ME

DS’
TR

S
OT

94

TJ

E

“H

De Vliethoeve
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DE ROMIGSTE
PANNENKOEKEN
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Melk van eigen koeien. Hoeve-ijs. Of streekbier, die dan niet

ES

zelf gebrouwen, wel uit de buurt. En dat allemaal midden in

LA N D S’ TR OTS

de polder, net buiten Assenede en op een boogscheut van de

et begon allemaal met een geïmproviseerde

Nederlandse grens. Dat de buitenlucht hier gezond is, mag

feesttent.” Aan het woord is het moeke van

een understatement zijn. En dan hebben we het belangrijkste

Els de Pauw, die in de zomermaanden en

nog niet eens gehad. Dat komt als bobonne De Pauw de

weekenden geregeld een handje meehelpt in de bediening.

bestelling heeft doorgegeven aan haar dochter. Pannenkoeken

Dochter Els staat in de keuken in het beslag te roeren,

met boter en suiker. De romigste die ik ooit heb gegeten.

schoonzoon Luc Van Ootegem scharrelt rond op de boerderij,
voert de koeien in de stal en schept nog wat hooi op zijn vork.

• De Vliethoeve, Smoutersdijkstraat 11, Assenede,

Nog voordat zijn schoonmoeder de bestelling opneemt, komt

T +32 (9) 344 31 97, www.rechtvanbijdeboer.be

de geschiedenis van hoeveterras De Vliethoeve al in volle vaart
voorbij. Wat ooit begon als tijdelijk etablissement werd zo’n

Logeertips

succes dat er inmiddels een permanente horecagelegenheid

• B&B De Bijenkorf, Bijenkorf 28, Assenede, T +32 (0)9 328 67 60,
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tussen de weilanden staat. “En de mensen weten het te vinden

www.bedandbreakfastassenede.be, B&B in hartje Assenede.

hé”, zegt ze trots. “De hele zomer blijven ze maar komen.”

Gastenliving, gratis koffie, groene tuin met pergola, uitgebreid ontbijt

“Ze”, dat kan van alles zijn. Wandelaars en fietsers voor een
welverdiend bakje koffie, of een pannenkoek. Parkeerruimte zat

• Dijkhuisje De Maretak, Hollekenstraat 2c, Assenede,

hier, wat betekent dat je De Vliethoeve ook als start- en eindpunt

T +32 (0)9 344 44 44, www.dijkhuisje.be, Dijkhuisje op

van een tocht kunt maken. Families kunnen hier ook uitstekend

16°-eeuwse zeedijk in polder- en krekengebied in Assenede

terecht. Er is een speeltuin voor kinderen en een kinderboerderij
voor dierenliefhebbers. Hoogtepunt van die laatste: geitjes

• De Zonnebrug, Beoostereedepolderdijk 6, 9982 Sint-Jan-in-Eremo

knuffelen. Kom je in de juiste tijd van het jaar dan huppelen er

(Sint-Laureins), T +32 (0)473 80 31 13, www.dezonnebrug.be,

pasgeboren exemplaren rond, donzig en zacht, vrolijk mekkerend.

Het is heerlijk logeren in ‘De Zonnebrug’ waar geen

De kaart van De Vliethoeve staat bol van eigen producten.

moeite te veel is om jou een zalige tijd te bezorgen.
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Marina Wally
Eddy Wally Museum

“DOCHTER VAN
VLAANDERENS MEEST
MEMORABELE VOLKSZANGER.
GE-WEL-DIG! TOCH?”

E

lke eerste dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tussen
14 en 17 uur kan je naar ’t Klooster in Zelzate om vier machtige
musea te gaan bezoeken. Meest in het oog springend: het Eddy

Wally Museum waarbij dochter Marina Wally graag en vaak aanwezig
is. Verder ook: het museum van 2de Regiment Gidsen, museum over
het Zelzaatse volksfiguurtje Mietje Stroel en het museum van de lokale
Heemkundige Kring. Loont de moeite. En in een schitterende locatie!
www.zelzate.be
Eddy Wally Museum: info@alldifferent.be
Museum 2de Regiment Gidsen: jcpochet@hotmail.com
Museum Mietje Stroel en heemkundige kring: willyvandersype@gmail.com
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LUC DE VOS
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TSEUT DRINKEN,
OF ER MEE
GAAN WANDELEN

n Oosteeklo draait alles

kleine huisbrouwerij kunt

rond varkens. Het gaat

proeven. Elke zaterdag- en

zelfs zo ver dat de inwoners

zondagmiddag kan je er

‘tseuten’ (dialect voor

komen degusteren, met

‘varkens’) worden genoemd.

of zonder Felicienne.

Maar dé diva van het dorp is

ONTDEK WIPPELGEM
DOOR DE OGEN
VAN LUC DE VOS

D

it is een wel heel

op een mooie manier gelinkt

unieke manier

naar het werk en de visie van

om Wippelgem

Luc De Vos, die zijn jeugd in

wel Felicienne. Het bekendste

Huisbrouwerij Den Tseut

te ontdekken. Tijdens

Wippelgem doorbracht. Vraag

varken van Vlaanderen neemt

Oosteeklo-Dorp 40,

de belevingswandeling

naar de wandelbrochure in

je mee langs het heden

Oosteeklo (Assenede),

‘Wippelgem door

de bibliotheek van Evergem.

en verleden van de regio.
Eindigen doe je in brouwerij

T +32 (0)485 37 20 11
www.huisbrouwerijdentseut.be

Vossenogen’ begeleiden
oud-schooldirecteur Achiel

Den Tseut. Sinds kort is er

Wandelen met Félicienne of

De Vos en Luc De Vos je langs

hier ook een echt proeflokaal

andere groepsuitstappen?

het erfgoed van hun dorp.

waar je al het lekkers van de

www.meetjeslandsegidsen.be

Op enkele plekken wordt er

Toerisme Infopunt Evergem,
Hoofdbibliotheek ,
Bibliotheekstraat 12, Evergem,
T+32 (0)9 216 89 30,
www.evergem.be
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ONTHAASTEN BIJ
ZELDA & ZORRO

et allereerste pop-up

bijpraten met partner/vrienden.

onthaastingsconcept

De prachtige Evergemse parktuin

in Vlaanderen vind je in

en serre vormen het ideale kader

Evergem. In het midden van het

voor de perfecte familieuitstap. Je

centrum, verscholen achter een

ervaart een zorgeloos vakantiegevoel

hoge muur, bevindt zich een plaats

in enkele uren, vlakbij huis.

waar je de dagelijkse race en streven
naar de balans tussen werk en
familie even kan vergeten. In het
authentiek kader van de voormalige
dekenij kunnen kinderen onder
begeleiding experimenteren tijdens
workshops. Ze kunnen zich uitleven
in een speelkamer die is ingericht
met speelgoed dat creativiteit en
samenspel stimuleert. Ouders
kunnen ondertussen in de huiselijke,
eigenzinnig ingerichte livingroom
aanschuiven aan een table d’amis,
tijd nemen om te lezen, relaxen of

Zelda&Zorro, Eindeken 21, Evergem,
hello@zeldazorro.be, T +32 (0)476 98 89 40,
www.zeldazorro.be
Open op woensdag en zaterdag van 14u.
tot 17u. Op zondag van 9u30 tot 17u.
Tijdens schoolvakanties ook open op
donderdag- en vrijdag namiddag. Groepen/
verenigingen/bedrijven kunnen er ook
buiten de openingsuren terecht voor
formules op maat.
Zwem- en consumeertip:
Zwem- en recreatiedomein Buitenspel,
Groenweg 7a, Doornzele (Evergem),
T +32 (0)478 66 01 35,
www.facebook.com/buitenspelevergem
Open juli en augustus. Weekends september.

Logeren in het
Meetjesland
2019
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DEN HOF
Stationsstraat 22,
9060 Zelzate,
T +32 (0)9 345 60 48,
www.denhof.be
Met een gastronomisch restaurant, een
trendy bar (Oak Bar), een hotel met 36
luxe kamers én een feestzaal.

B&B ’T HEIRWEGGOED
Antwerpse Heirweg 3,
9968 Oosteeklo (Assenede),
T +32 (0)9 344 07 87,
www.heirweggoed.be
Uw rustpunt aan de bossen van Oosteeklo met een hart voor fietsers! Gelegen
langs het fietsnetwerk Meetjesland
tussen knooppunten 17 en 26.

HULLEHUIS
Lodorp 91,
9880 Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)479 69 81 98,
www.hullehuis.com
Vakantiewoning Hullehuis ligt in
het centrum van het levendige dorp
Lotenhulle, pal tussen de steden Gent
en Brugge.

CHAMBRES D’HÔTES
MARIANNE & LOUIS
Kanunnik Andrieslaan 2.0/03,
9990 Maldegem,
T +32 (0)50 71 29 11 en
T +32 (0)486 45 38 69,
www.marianne-louis.be
Een gastenkamer voor twee personen,
privé badkamer en een warm welkom
door Marianne en Louis.

DE HEILIGE RITA
Kerkstraat 34,
9988 Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins),
T +32 (0)9 379 85 60,
www.deheiligerita.be
Luxe vakantiewoning, vijf slaapkamers
en elk hun eigen badkamer, gelegen in
het dorp op 1 km van de Roste Muis.

HOTEL AMARYLLIS
Koning Albertlaan 44,
9990 Maldegem,
T +32 (0)50 71 75 85,
www.hotelamaryllis.be
A place to bike & relax

GLUTENVRIJ ONTBIJT OF ETEN KAN BIJ:
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LOGIES VILLA DE KEYSER
Moeie 35,
9900 Eeklo,
T +32 (0)473 60 42 76,
www.villadekeyser.weebly.com
Een thuis weg van huis. Formule
appartement met eigen ingang/sleutel.
Eigen parking en mogelijkheid om fietsen
binnen te plaatsen.

BENBSJERIE
Hoornstraat 2D,
9990 Middelburg (Maldegem),
T +32 (0)50 72 08 33,
www.benbsjerie.com
Landelijk Op de grens van Oost- Westen Zeeuws-Vlaanderen in Meetjesland.
Natuur en cultuur aan je voeten.
Drempelloos en mét lift.

B&B BEAUX TEMPS
Lodorp 41,
9880 Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)51 68 70 52,
geertderoo@icloud.com
Logeren in charmant herenhuis met
grote groene tuin, centraal gelegen, op
fietsafstand van cultuursteden rondom.

DE MOLENKREEK
Molenkreekstraat 6,
9988 Sint-Margriete
(Sint-Laureins),
T +32 (0)485 40 96 60,
www.demolenkreek.be
Natuurlijk genieten in de woonwagen,
vakantiewoning of als kamer met ontbijt.
Authentieke hoeve aan het water.

‘T KLEIN BURKELHOF
Van Strydoncklaan 3a,
9990 Maldegem,
T +32 (0)50 71 18 44,
www.kleinburkelhof.be
Verrassend rustig, verrassend gastvrij,
verrassend anders... stijlvol en landelijk
genieten op de boerderij!!

B&B LANDHUIS PRINSEVELD
Prinsevelddreef 8c,
9990 Kleit (Maldegem),
T + 32 (0)50 71 58 62,
www.prinseveld.be
In ‘t Drongengoedbos heten Katrien &
Ivan je welkom in hun B&B omgeven
door natuur waar vogels broeden en
herten je ’s morgens begroeten.

B&B DE BIJENKORF
Bijenkorf 28,
9960 Assenede,
T +32 (0)9 328 67 60,
www.bedandbreakfastassenede.be
Rustig gelegen in hartje Assenede
Gastenliving, groene tuin met pergola,
uitgebreid ontbijt.

TER HEIDE
Tragelstraat 2,
9961 Lembeke (Kaprijke),
T +32 (0)9 377 19 23
www.ter-heide.be
Aan de voet van de Lembeekse bossen,
logeren in koloniale stijl.

TER ROESELAERE
Groenstraat 23,
9981 Sint-Margriete (Sint-Laureins),
T +32 (0)9 357 31 68,
www.ter-roeselaere.be
Deze vakantiewoning in de omgeving de
Roeselarekreek is gelegen midden in het
Meetjeslands krekengebied in Sint-Margriete.

DE ZEVENDE HEMEL
Merendreedorp 65,
9850 Merendree (Deinze),
T +32 (0)9 371 57 56,
www.de7dehemel.be
Twee charmant ingerichte suites voor
overnachtingen en middagdutjes naast
’t Aards Paradijs.

VAKANTIEVERBLIJF ’T APPELKEN
Appelstraat 3,
9988 Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins),
T +32 (0)477 49 76 79,
www.appelken.be
Wandelen, fietsen, rusten in
het Krekengebied Meetjesland in
een beschermde hoeve.

DE LIEVDE
Haantjen 2,
9920 Lovendegem (Lievegem),
T +32 (0)479 46 32 80,
www.delievde.be
Stilte en luxe beleven, de liefde vieren
in Lievegem mét wellness. Of liever een
citytrip naar Gent? Of fietsen langs De
Lieve? Dàt is B&B De Lievde

B&B VITA ROKA
Middelweg 36,
9910 Ursel (Aalter)
T +32 (0)474 26 33 36,
www.vita-roka.be
Luxueuze B&B, rustig aan de rand van
het Drongengoedbos, op slechts enkele
kilometers van Knokke, Brugge, Gent
en Sluis.

FILIPPUS VAKANTIEHOEVE
Vakebuurtstraat 243,
9990 Maldegem,
www.filippus.com
Ontspannende vakantie te paard of
met stalen ros! Ideale uitvalsbasis voor
fiets-, wandel- of paardenliefhebbers.

DE VAKANTIESCHUUR
Eerstestraat 16,
9980 Sint-Laureins,
T +32 (0)497 61 10 61,
www.devakantieschuur.be
De Vakantieschuur is een schuur
omgebouwd tot vakantiewoning. Deze is
voorzien van het modernste comfort en heeft
alles in huis voor een aangenaam verblijf.

CLEYTHIL
Kleitkalseide 193,
9990 Kleit (Maldegem),
T +32 (0)50 30 01 00,
www.cleythil.be
Cleythil heet je welkom in een oase van
groen en rust in een eeuwenoud kader.

‘T KERSELARENHOF
Bosstraat 13,
9950 Waarschoot (Lievegem),
T +32 (0)9 357 56 86 en
T +32 (0)477 36 86 92,
www.kerselarenhof.be
Rustige fermette midden de velden en
weiden van het Meetjesland. Ideale plek
voor wie houdt van wandelen en fietsen.

BOMLOZE PUT
Bomlozenput 8,
9988 Watervliet (Sint-Laureins),
T +32 (0)9 379 89 66,
www.bomlozeput.be
De familie Vereecke-Van Quekelberghe,
al 4 generaties wonende op het prachtige
domein De Bomlozeput, verwelkomen jou
met plezier.

CAMPING MALPERTUUS
Tragelstraat 12,
9961 Lembeke (Kaprijke),
T +32 (0)468 18 41 96, www.
campingmalpertuus.be
Een rustige stijlvolle camping waar je aan
veel activiteiten kunt deelnemen.

DE ZONNEBRUG
Beoostereedepolderdijk 6,
9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins),
T +32 (0)473 80 31 13,
www.dezonnebrug.be
Het is heerlijk logeren in ‘De Zonnebrug’ waar
geen moeite te veel is om jou een zalige tijd te
bezorgen. Kom hier het Krekengebied ontdekken!

GLUTENVRIJ ONTBIJT OF ETEN KAN BIJ:
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HOTEL SHAMON
Gentsesteenweg 28,
9900 Eeklo,
T +32 (0)9 378 09 50,
www.hotelshamon.be
Hotel Shamon is een art-nouveau
pareltje met prachtige authentieke
details.

DE ZWAMHOEVE
Sint-Jansstraat 87b,
9982 Sint-Jan-in-Eremo
(Sint-Laureins),
T +32 (0)477 41 85 11,
www.dezwamhoeve.be
Midden in het prachtige Meetjeslandse
krekengebied: fietsen, wandelen en
culinair genieten.

HOSTELIER
Hekelstraat 3,
9910 Ursel (Aalter),
T +32 (0)9 377 36 16,
www.hostelier.be
Welkom. Echt waar. Een plekje waar
elkeen zichzelf kan en mag zijn, om van
de rust te genieten.

EYCKENHUIS
Beekstraat 5,
9880 Aalter,
T +32 (0)496 23 69 24,
www.heteyckenhuys.be
Charmant verblijf In het hart van het
Meetjesland. Tussen Gent, Brugge
en de kust.

PRIVÉ-SAUNA LEEGHOF
Graafjanstraat 15,
9961 Boekhoute (Assenede),
T +32 (0)487 13 71 98,
www.leeghof.be
Privé-sauna LeegHof, in de polders
van Boekhoute, ideaal om volledig
tot rust te komen, een vakantiegevoel
dicht bij huis.

LOMOLEN B&B
Lomolenstraat 112,
9880 Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)486 52 21 72,
www.lomolenlogies.be
Bij Lomolen B&B ben je echt welkom!
Je kan hier genieten in rust en alle
modern comfort. Drie zeer ruime
gastenkamers beschikbaar.

DE WATERPUTHOEVE
Vlotweg 23
9980 Sint-Laureins,
T +32 (0)9 379 88 58,
www.dewaterputhoeve.be
Genieten van De Waterputhoeve in
landelijke stijl. Bed & breakfast, ook
voor groepen tot 20.

LITTLE PRINCESS
Prinsenstraat 21,
9880 Lotenhulle (Aalter),
T +32 (0)497 70 16 97,
www.littleprincess.be
Een vredig plekje in volle natuur, in een
grote tuin omringd door weiden, bossen,
wandel- en fietsroutes. Halverwege
Brugge en Gent.

DE MARETAK
Hollekenstraat 2c,
9960 Assenede,
T +32 (0)9 344 44 44,
www.dijkhuisje.be
Vakantiehuisje (dijkhuisje) op
de 16°-eeuwse zeedijk van de
Nicasiuspolder. Wandelen en verpozen
tussen de velden, dijken en kreken.

MENAS
Blekkervijverstraat 20
9880 Sint-Maria-Aalter (Aalter),
T +32 (0)9 325 90 50,
www.domeinmenas.be
Op de grens van Oost- en West-Vlaanderen ligt
domein Menas, een domein van de Broeders
Van Liefde. Geniet van het 15 hectare groene
domein in Landschapspark Bulskampveld.

VAKANTIEHUIS ’T RYSSELHOF
Rysselhofstraat 27,
9970 Kaprijke,
T +32 (0)473 92 21 34,
www.trysselhof.be
Parel van het Meetjesland, 5*****
vakantiehuis. Landelijke woning voor 8
pers. Waar je kunt genieten van rust en
weg blijft van de drukte.

DE ROSMOLEN
Stenenmolenstraat 21,
9940 Ertvelde (Evergem),
T +32 (0)497 73 32 70,
www.molen-ertvelde.be
Hou je van ruimte, rust en erfgoed?
B&B Rosmolen ligt op een unieke
molensite. Maak er kennis met het oude
ambacht van de molenaar.

DE BOEREKREEK
Sint-Jansstraat 132
9982 Sint-Jan-in-Eremo
(Sint-Laureins),
T +32 (0)9 218 96 71,
www.boerekreek.be
De moderne verblijfsaccommodatie
leent zich uitstekend voor sportstages,
sportieve weekends en groepsverblijven

DE GOUDSBLOMME
Ongereehoek 2,
9971 Lembeke (Kaprijke),
T +32 (0)494 13 70 78,
www.degoudsblomme.be
In onze B&B is alles bio, zowel
bed-en badlinnen als ontbijt, brood
en confituur worden in het aga fornuis
klaargemaakt.

VILLA MAGDALENA
Gentsesteenweg 83
9900 Eeklo,
T +32 (0)9 310 80 12,
www.villamagdalena.be
Charmant verblijf in het hart van het
Meetjesland, tussen Gent, Brugge en
de kust.

B&B CAMBIARE
Zuidmoerstraat 115
9900 Eeklo,
T +32 (0)477 34 27 04,
www.cambiare.be
Cambiare betekent verandering,
omkering, zowel het interieur als de
omkadering dragen bij om je in een
sfeer van harmonie en innerlijke rust
te brengen'.

DE MEETJES
Molensteenstraat 9,
9850 Hansbeke (Deinze),
T +32 (0)475 76 95 47,
www.demeetjes.be
In het fraaie plattelandsdorp Hansbeke.
Wie na fietsen, wandelen en luieren
graag een stad bezoekt, is met de trein
vlakbij Brugge, Gent en Oostende.

DE CAMELEON
Stuiver 43,
9950 Waarschoot (Lievegem),
T +32 (0)495 86 60 94,
www.cameleonwaarschoot.be
De Cameleon is een gezellig,
natuurvriendelijke vakantiehoeve
gelegen tussen Brugge en Gent op
30 km van de kust.

NUMMER TIEN
Kerkstraat 10
9988 Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins),
info.nummertien@gmail.com
Een prachtig gerenoveerd dorpshuisje
met 3 charmante tweepersoonskamers.
Zicht op dijken en de polderweide.
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B&B BREADY
Veldstraat 10
9968 Oosteeklo (Assenede),
T +32 (0)474 70 93 63,
www.bready.be
Togolese gastvrijheid in een rustige
ligging op het platteland tussen
Oosteeklo en Bassevelde.
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HET KLOOSTERHUIS
Kloosterstraat 16,
9988 Watervliet (SintLaureins),
T +32 (0)474 72 32 01,
www.hetkloosterhuis.be
Authentiek gerenoveerd klooster in
het krekengebied met een capaciteit
van 32 bedden en 13 kamers.

SALUS WELLNESS
Leopoldlaan 36,
9900 Eeklo,
T +32 (0)9 328 68 82,
www.salus-wellness.be
Luxe B&B in het rustige landelijke
Meetjesland. U kunt genieten van
wellness, super therapeutische
massages en lichaamsverzorging.

LA VIE EN ROOS
Brugse Steenweg 195
9990 Maldegem
T +32 (0)50 67 08 98
www.la-vie-en-roos.com
Privé sauna met mogelijkheid tot
overnachting. Hamam, infrarood,
Finse sauna en Jacuzzi ter
beschikking. Steeds 'All in-formule'.

CHEZ MAINTJE
Hooghofstraat 1,
9968 Bassevelde (Assenede),
T +32 (0)9 310 80 12
Charmant landelijk huisje, max. 4
personen.

B&B COUNTRYHEART
Kleine Boterhoek 4,
9980 Sint-Laureins,
T + 32 (0)476 54 11 83,
www.bbcountryheart.eu
Herbronnen ver weg van alles en
iedereen.

CLEYLANTSHOF
Noorddijk 3
9988 Watervliet (Sint-Laureins),
T +32 (0)9 310 80 12
Polderwoning, max. 8 personen

’T STAAKSKEN
Staakstraat 138a
9960 Assenede
T +32 (0)9 344 09 54
www.staaksken.be
Viersterren charmeverblijf op familieeigendom sinds 150 jaar.

B&B BARBOS
Ledestraat 66
9971 Lembeke (Kaprijke)
T +32(0)9 310 59 19
www.barbos.be
Aan de rand van de Lembeekse
bossen vind je brasserie Barbos in een
gloednieuw pand met grote tuin en vier
ruime gastenkamers.

‘Onze’ mede-schrijver van dit boek, Bas van Oort, bracht
dit jaar ook een heus boek uit: ‘Het wonder van Iowa, mijn
eerste (en waarschijnlijk laatste) fietstocht door Amerika’.
Altijd horen zeggen dat Iowa zo’n beetje het Vlaanderen
(dus het Meetjesland?) van de States is? Checken!
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Infopunten
in het Meetjesland

2019

INFO
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland, Bus 1, 9900 Eeklo
T +32 (0)9 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be
GEMEENTELIJKE INFOPUNTEN
Toerisme Maldegem (in gemeentehuis)
Markstraat 7, 9990 Maldegem
T +32 (0)50 72 86 22
toerisme@maldegem.be
www.maldegem.be
Toerisme Sint-Laureins
Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins
T +32 (0)9 218 76 47
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
www.sint-laureins.be
Bezoekerscentrum Boekhoute
‘Vissersdorp zonder haven’
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
T +32 (0)9 373 60 08 (bezoekerscentrum)
of T +32 (0)9 218 78 96 (dienst toerisme)
toerisme@assenede.be
www.assenede.be
Toerisme Infopunt Assenede
(in bibliotheek, bij dienst vrije tijd)
Sportstraat 2, 9960 Assenede
T +32 (0)9 218 78 96
toerisme@assenede.be
www.assenede.be
Infopunt Landschapspark Drongengoed:
(infopunt open op zondag)
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel (Aalter)
T +32 (0)473 64 81 84
cultuur.toerisme@aalter.be
www.aalter.be
Toerisme Infopunt Kaprijke
Veld 1, 9970 Kaprijke
T +32 (0)9 323 90 54
toerisme@kaprijke.be
www.kaprijke.be

Toerisme Infopunt Evergem
Hoofdbibliotheek
Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem
T +32 (0)9 216 89 30
openingsuren ma (14u > 18u)
di en do (10u > 12u en 14 > 19u30)
woe en vrij (10u > 12u en 14u > 18 u)
za (10u > 17u)
Toerisme Infopunt Nevele (in bibliotheek)
Stationsstraat 20, 9850 Landegem
T +32 (0)9 321 92 70
bibliotheek@nevele.be
www.nevele.be/toerisme
Gemeentehuis Nevele dienst toerisme
Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele
T +32 (0)9 321 92 15
info@nevele.be
www.nevele.be/toerisme
Toerisme Infopunt Waarschoot
(in gemeentehuis)
Dorp 1, 9950 Waarschoot
T +32 (0)9 250 59 02
info@waarschoot.be
www.waarschoot.be
Toerisme Infopunt Eeklo, (in bibliotheek)
Molenstraat 36, 9900 Eeklo
T +32 (0)9 218 27 00
info@eeklo.be
www.eeklo.be
Toerisme Infopunt Zomergem
(in gemeentehuis)
Markt 1, 9930 Zomergem
+32 (0)9 370 75 75
gemeente@zomergem.be
www.zomergem.be
OF BIJ ENKELE VAN ONZE
INFOPUNTEN/MEETJESLAND CAFÉS
De Bierkamer,
Vaartstraat West 30, 9940 Kluizen-Ertvelde,
+32 (0)9 343 87 33
www.debierkamer.be
info@debierkamer.be

Den Heksenketel,
Belzeelsestraat 23, 9940 Evergem-Belzele
T +32 (0)9 258 08 63
www.denheksenketel.be
info@denheksenketel.be
Gezellig bierhuis & koffiebar Het Vermaek
Sleidinge dorp 40, 9940 Sleidinge
het.vermaek@telenet.be
De Ramblas,
Markt 22, 9900 Eeklo
T + 32 (0)475 73 95 66,
info@deramblas.be
De Pallieter,
Voorstraat 46, 9970 Kaprijke,
T +32 (0)9 373 81 16
kurtdevendt@scarlet.be
Polderzicht
Sint-Jansstraat 138, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
T +32 (0)9 379 86 53
www.polderzicht.be
info@polderzicht.be
De Kasteeldreef,
Kasteeldreef 57, 9920 Lovendegem
+32 (0)473 60 27 70
sanmodesto@hotmail.com
't Durp
Stationstraat 8, 9950 Waarschoot
T +32 (0)477 53 21 98
www.tdurp.be
Café De Phonograaf,
Markt 6, 9960 Assenede,
T +32 (0)477 93 54 70
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info@toerismemeetjesland.be

TJE

E

instagram.com/toerismemeetjesland

ME

twitter.com/meetjesland

SLA

S

TS
RO

ES

J

OTS

DR
ON
GO GEN
ED
ET

MEET SLAN
JE

D S’ T R OTS
JESL
MEET ANDS’
T

ME

N
A
SMVE
Y
HUHOE

MEE
TJE

D S’ TR OTS

AN

SL

MEE
TJ

TJE

TROTS
NDS’
SLA

MM
O
ND LGE
O
R PPE
I
W

LAN

TS
RO

NDS’ TROTS
A
L
ES

MEE

ES

J

E
V
E
LI

DE
VA KALE
LLE
I

ET

DE

T
TS
RO

S
ROT
T
’
ME

MEETJESLAN
DS

JESL
MEET ANDS’

N D S’ TR O

TS

Breskens

Brugge

Het Meetjesland
Gent

www.toerismemeetjesland.be

