TOERISME

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
OOST-VLAANDEREN COMPLEET
VERNIEUWD EN AANGEVULD MET EEN
FIETSBOX MET ZES NIEUWE ROUTES
Het Oost-Vlaams fietsknooppuntennetwerk
telt meer dan 3.500 kilometer bewegwijzerde
fietspaden, 940 knooppunten en bijna 17.000
bordjes. Om de kwaliteit ervan te waarborgen kreeg het complete netwerk in de voorbije
maanden een grondige update. Het resultaat
is een fietsbox met zes nieuwe netwerkkaarten
voor de regio’s Meetjesland, Waasland, Vlaamse
Ardennen, Scheldeland, Gent en de Leiestreek.
Papillio wenst je alvast veel fietsgenot.

“Fietsen langs knooppunten blijft razend
populair”, zegt Steven De Backer van Toerisme
Oost-Vlaanderen. “Met een fietsnetwerkkaart
stippel je routes uit in gebieden waar je de weg
niet kent en weet je zeker dat je over veilige en
aantrekkelijke paden fietst. Autovrije fietspaden,
jaagpaden langs waterwegen en spoorwegbeddingen zijn toptrajecten op dergelijke kaarten,
maar ook in steden liggen knooppuntenroutes.
Met de alsmaar stijgende populariteit van de
fiets, stijgt ook de noodzaak voor veiliger fietsverkeer. Nieuwe verharde paden, fietsersbruggen
en -tunnels maar ook fietssnelwegen duiken op
in het landschap. Zo raken kaarten gedateerd en
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drong een update zich op.” “Fietsnetwerkkaarten
moeten daarom regelmatig herwerkt worden”,
zegt gedeputeerde-voorzitter van Toerisme OostVlaanderen Leentje Grillaert. “Daar is geen ontsnappen aan want ook het wegennet verandert
voortdurend. Alle veranderingen die het comfort
en de veiligheid van fietsers ten goede komen,
worden verzameld, ter plaatse gecontroleerd en
dan aan onze netwerken toegevoegd indien ze
een meerwaarde betekenen voor fietsers.”
“Op de zes nieuwe netwerkkaarten krijgen
fietsers inspiratie mee met tips voor startpunten, toplocaties in de regio’s, adressen en toeristische infokantoren. Tevens steekt er in de
box een suggestieroute die het karakter van de
regio weet te vangen. De nieuwe kaarten, die
bijna naadloos bij elkaar aansluiten, kregen een
compleet nieuwe vormgeving en kosten 6 euro
per stuk met uitzondering van de netwerkkaart
van de Oost- en West-Vlaamse Leiestreek die 9
euro kost. Wie de zes kaarten gebundeld in een
fietsbox aankoopt betaalt slechts 29.95 euro.
Het best is online te bestellen. Dat kan via www.
routen.be/wandelen”, besluit Steven De Backer.

FIETSNETWERK LEIESTREEK
Op deze kaart zijn de fietsknooppunten
opgenomen die zich zowel in de West- als OostVlaamse Leiestreek bevinden. Wat het OostVlaams gedeelte betreft worden elf hotspots
toegelicht. Een eerste blikvanger is het museum
Roger Raveel in Machelen wiens 100ste geboorteverjaardag dit jaar met diverse tentoonstellingen, de onthulling van een nieuwe straatnaam en een optocht werden gevierd. Schilder
en graficus Roger Raveel (°1921 - +2013) was

één van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van België. Aan bod op de nieuwe kaart
komt ook nog het ‘mudel’ of het Museum van
Deinze en de Leiestreek. Daar zit je goed voor
het meest volledige overzicht van de Leiekunstenaars van circa 1875 tot vandaag met werken
van onder andere Emilie Claus, Raoul De Keyser
en Constant Permeke. In hetzelfde museum vind
je ook unieke collecties van de vroeger bloeiende
speelgoed- en kinderwagenindustrie. In de jaren
50 van vorige eeuw sprak men dat Deinze het
‘Nürnberg van het Noorden’ was. De knooppunten op deze kaart leiden de fietsers verder naar
het museum Dhondt-Dhaenens en Gevaert-Minne in Sint-Martens-Latem en Deurle. In het eerstgenoemde museum zie je topwerken van zowel
Ensor als Permeke en in het andere museum
niet alleen werken van schilder en componist
Edgard Gevaert zelf maar ook van Gustave van
de Woestyne en Xavier De Cock. Bijzonder is
dat dit museum de vroegere woning was van
Gevaert, beschermd is sinds 1996 en prachtig
gelegen in een bosrijk domein. Een andere tip in
de regio op het Oost-Vlaamse gedeelte van dit
fietsknooppuntennetwerk is het kasteel Ooidonk
in Bachte-Maria-Leerne. Dit renaissancekasteel
dat in 1595 werd herbouwd geldt nog altijd als
één van de mooiste kastelen in België. Met zijn
kenmerkende trapgevels en uivormige torentjes
hoeft deze parel niet onder te doen voor de
impostante kastelen van de Loire. Het omringende water en het fraaie park en tuin zorgen
daarenboven voor een uitzonderlijke uitstraling.
Bijzonder is dat je hier nu kan overnachten in
een van de kamers van het nog steeds door de
familie t’Kint de Roodenbeke bewoonde kasteel.
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Vooraleer terug te keren naar Deinze en zonder
Gent als fiere hoofdstad te vergeten doen de
fietsers nog het natuurgebied Keuzemeersen
aan, gelegen tussen Baarle en Afsnee, en het
Parkbos, een van de nieuwe groene longen rond
Gent. Dit Parkbos strekt zich uit over Zwijnaarde,
Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-MartensLatem en is maar liefst 1.200 hectare groot.
Een andere stop die de moeite loont, zeker voor
jonge gezinnen met kinderen, is het provinciaal
natuur- en recreatiedomein De Brielmeersen, zo
goed als in het centrum van Deinze en gevangen
tussen het Schipdonkanaal en De Leie. Hier tref
je naast een weide met een troostplek nog een
cafetaria, jachthaven en speeltuin aan en zijn
er lieve dieren te bewonderen. Daaronder een
ooievaarskolonie. Het park leunt aan bij de
stadsrand met het ‘mudel’ of museum en het
recent gebouwde majestueuze Leietheater. De
fietskaart bevat verder leuke stops om even uit
te blazen en een streekbiertje of andere lekkernij
te proeven. Reeds jaren is dat het geval in de
huisbrouwerij Sint Canarus in Gottem. Het proeflokaal is elke zondag open en de brouwerij is
na afspraak te bezoeken. Leuk om weten is dat
deze stopplaats goed gelegen is op één van de
vier lussen van de Vlasrotersroute. Deze laatste
route behoort tot de top van Vlaanderens meest
geliefde wandelroutes. Wil je de rest van het
fietsnetwerk in de Leiestreek op zowel Oost- als
West-Vlaamse grondgebied ontdekken dan is
deze nieuwe kaart een must.

FIETSNETWERK MEETJESLAND
“Fietsen door het Meetjesland, dat is ver weg van
alle drukte het uitgestrekte platteland en de Meetjeslandse kreken ontdekken” geeft deze kaart
aan. Zes startplekken op het netwerk zorgen
ervoor dat je evenveel toertochten kan maken
waarbij er telkens hotspots kunnen opgemerkt
worden. Die startpunten situeren zich in het
provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in
Eeklo, het sportpark in de Lindestraat in Aalter,
het dorp van Ursel, het provinciaal domein
Het Leen te Eeklo, de parking Bos in Kaprijke
(Lembeke) en het marktplein in Zelzate. Op het
parkoers van die routes tref je minstens negen
uitzonderlijke uitzichtpunten aan. De Blokkreek

en Hollandersgat in Sint-Laureins, de Boere- en
Oostpolderkreek in Sint-Jan-in-Eremo, de Roste
Muis in Waterland-Oudeman, de Grote Geul en
de Doornendijkstraat in Assenede, het plein en
stadhuis in Kaprijke, het brugje Akkerhoeve en
het Lievetraject in Lievegem, de Molenslag in
Vinderhoute, de Doornzeledries, het veer en de
haven in Evergem en het wauw-uitzicht van Ro
tot Bauwerhaan in Zomergem mag je eveneens
niet missen. Andere verrassende stops zijn de
Drongengoedhoeve met cafetaria, ambachtelijke bakkerij, kruidentuin en infocentrum en
de kastelen van Poeke (Aalter) en Wippelgem.
Enigszins apart vinden we op de fietskaart
ook een rondje Maldegem terug, een ontdekkingstocht langs veel groen, het Schipdonk- en
Leopoldkanaal, open landschappen en Meetjeslands erfgoed in twee verrassende musea.
Toerisme Oost-Vlaanderen adviseert op deze
fietslus om halt te houden aan drie hotspots:
het Stoomcentrum in het charmante station van
Maldegem, de omgeving van de Sint-Barbarakerk en het Canadamuseum. Dit laatste werd in
1995 opgericht als eerbetoon aan de Canadese
en Poolse soldaten die in 1944 de streek mee
hielpen bevrijden.

FIETSNETWERK VLAAMSE ARDENNEN
“De Vlaamse Ardennen, dat is heldhaftig bergop
en bergaf fietsen door het decor van de legendarische Ronde. Maar het is ook rustig trappen,
lans en rond de Schelde en de Dender en ondertussen historische steden en idyllische plekjes
ontdekken.” Dat leze we in het welkomwoord van
dit fietsnetwerk. Wij kunnen dat alleen maar be-

vestigen. Op dit netwerk worden vier uitkijkpunten en acht blikvangers om even stil bij te staan
in de kijker gezet. Die uitzichtpunten zijn onder
andere de molen Ten Hotond, met bijhorend café,
die 150 meter boven de zeespiegel uittorent, de
Oudenberg en Muur van Geraardsbergen. Ook
het uitkijkpunt ’t Bosgat in Maarkedal en de uitkijktoren De Ooievaar in Brakel laten je toe een
kijkje te nemen over de heuvels van de Vlaamse
Ardennen heen. Acht andere plaatsen om even
bij stil te staan zijn zeker het authentieke kasteeldorpje Mullem, de groene Zwalmvallei met
Zwalmmolen, de Kartuizersite Lierde in het gelijknamig dorp, het MOU-museum in Oudenaarde waar de rijke geschiedenis van de wandtapijten wordt belicht, de Geuzenhoek in Korsele en
het belevingscentrum Hoge Mote in Ronse. Heb
je tijdens één van je tochten interesse in een
culinaire lekkernij dan zijn een bezoek aan de
jeneverstokerij Van Damme in Balegem en aan
brouwerij Roman zeker een vermelding waard.
Voor al die tochten dienen zes bijzonder goed
gelegen startplekken zich aan. Het gaat over het
provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen,
het centrum van Gavere, het cultureel centrum
De Mastbloem te Kruishoutem, het marktplein
in Sint-Lievens-Houtem, de parking Familia in
Ronse en de parking Ham in Oudenaarde. Tot
slot nog even melden dat we in dit uitgebreide
fietsaanbod zeker de iets minder dan 30 km
lange Egmont Fietsroute niet mogen vergeten.
Die situeert zich in en rond Zottegem. Eyecatchers op die route zijn het Archeocentrum in
Velzeke, het kasteel van Leeuwergem en het
bezoekerscentrum Boembekemolen in Zwalm. Of
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de 16de eeuwse graaf van Egmont naar wie de
route is genoemd hier zelf nog ronddwaalt wordt
door de samenstellers betwijfeld.

de Palingfietsroute die circa 40 km lang is en
start in Bornem. Langs deze route tref je drie
hotspots aan waaronder Driegoten en het vogelkijkgebied Lippenbroek, de Bunt en de dorpjes
Mariekerke en Sint-Amands. Op het fietsnetwerk
Scheldeland ontdek je tot slot de waterrijke
natuur in de Kalkense Meersen, het Blaasveldbroek in Willebroek, de Welle- en Kapellemeersen in Denderleeuw, de beneden-Dendervallei,
het vogelrichtlijngebied Walenhoek en het dorpje
Vlassenbroek.

FIETSNETWERK GENT en OMGEVING

FIETSNETWERK SCHELDELAND
Het vijfde fietsnetwerk leidt ons door het Scheldeland. “Geen enkel Vlaams landschap wordt
zo markant getekend door water als het Scheldeland. Natuurlijk hoort bootje varen bij al dat
blauw maar de lokroep van de erfgoedsteden

FIETSNETWERK WAASLAND

Dendermonde, Aalst en Ninove, de jaagpaden en
de fietsvriendelijke wegen klinkt al even luid”,
merken de samenstellers op. Onder dat verrassend erfgoed vallen de kastelen van Laarne en
dat van Marnix De Sainte Aldegonde in Bornem
en verder de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem.
In dezelfde la steken ook nog de steenbakkerijsites ’t Geleeg en Emabb in Noeveren en de
provinciale erfgoedsite van de scheepswerven
in Baasrode. Als startplekken stelt Toerisme
Oost-Vlaanderen naast het park Fort Liezele in
Puurs-Sint-Amands ook nog het Donkoeverpark
in Berlare, de Gentbrugse Meersen, de sites
Mirabrug in Hamme en ’t Overstekske in Ninove
en het provinciaal recreatiedomein De Schorre in
Boom voor. Een blikvanger op dit fietsnetwerk is
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De laatste fietsnetwerkkaart leidt ons naar het
Waasland. Hier tref je volgens Toerisme OostVlaanderen bijna 700 km aan prima paden
aan. Die lopen langs een open polderlandschap
en overstromingsgebied over verlaten dorpen
en gezellige steden. Hier wordt aangeraden te
starten op een zestal plekken waaronder het toeristisch kantoor op het Gravenplein in Beveren,
het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas,
het station van Lokezren, het provinciaal domein
Puyenbroeck in Wachtebeke, het sportcentrum
De Dulpop in Kruibeke en de site Klingspoor in
Sint-Gillis-Waas. Op deze route fiets je eveneens
langs het water. Een van de tochten leid je door
de Polders van Kruibeke, het watervogelparadijs Molsbroek, de Fondatie van Boudelo bij de
Stekense Vaart en de kreken van Saleghem. Een
stop in het 500 ha grote Stropersbos, tegen de
Nederlandse grens of aan het Fort Liefkenshoek zijn andere aanraders. Op de fietsnetwerkkaart wordt tevens de nodige aandacht
besteed aan een 67 km lange fietslus onder de
noemer ‘Creative Minds’. Je fietst hier langs
drie hotspots waaronder het Mercatormuseum
en Stem twee topmusea in hartje Sint-Niklaas,
de overdekte exporuimten in het natuurgebied
Verbeke Foundation en de oude spoorlijn die
vertrekt van in het reeds vermelde Stropersbos.
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“Cultuur, geschiedenis, lekker eten, amusement
en architectuur: Gent heeft alles voor een onvergetelijke citytrip” stellen de auteurs van de vierde
fietskaart in de box. Met je tweewieler kan je
daarenboven vanuit de Oost-Vlaamse hoofdstad
nog een aantal ontdekkingstochten maken door
de vijf omliggende groene regio’s. Eén van de
routes van 16,6 km loopt langs Gentse wateren.
De hotspots op deze tocht zijn het Citadelkpark,
de Sint-Baafsabdij en het Patershol. Op vier
plaatsen kan je op een comfortabele manier
starten. Dat zijn de P+R’s aan de Watersportbaan
en in de Industrieweg te Wondelgem en verder
de parking Liedermeerspark in Merelbeke en het
jeugd- en gemeenschapscentrum Bergenmeers
in Destelbergen. Als je ons vraagt wat we op dit
fietsnetwerk zeker moeten gezien hebben staan
de Blaarmeersen, het Dok Noord en de oude
dokken, het Gravensteen, het huis van Alijn, het
Industriemuseum, de Sint-Michielsbrug en de
drie torens in de buurt van de mooie Gras- en
Korenlei, het Lam Gods van de gebroeders Van
Eyck in de Sint-Baafskathedraal en het STAM.
Hou je van streetart dan moet je zeker even
langsrijden langs het Mural in de buurt van de
plantentuin van de Gentse Universiteit in de Ledeganckstraat, het Graffitistraatje in de Werregarenstraat en de kunstfiguren in Pekelharing en
van Brutus & Goliath in de Willem de Beersteeg.
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