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Voorwoord

Beste wandelliefhebber,

Oost-Vlaanderen is een lappendeken, rijk aan schakeringen. Centraal 
pronkt de fiere stad Gent, in het zuiden kronkelt de Leie en liggen de 
Vlaamse Ardennen. Ik heb het altijd graag over mijn thuisstad Aalst, de 
Schelde, de Dender en het zoete Waasland. Maar in het noorden van 
Oost-Vlaanderen, bij de grens met Nederland, daar blinken de kreken. 
Onze polders in het noorden vormen een belangrijk landbouwgebied 
in onze provincie en zijn tegelijk een gebied met verschillende natuur-
reservaten en kleine dorpjes om u tegen te zeggen. 

Een diamant om te beschermen, maar ook om van te genieten.  
Dat was ons uitgangspunt bij de totstandkoming van het wandel-
netwerk Meetjeslandse Kreken. Wij willen dit krekenland heel graag 
aanbieden aan de toerist en recreant. Om respectvol van te genieten. 
Want meer dan ooit biedt dit stukje Meetjesland kansen aan duur-
zaam wandel- en fietstoerisme. We zijn ervan overtuigd dat de lokale 
economie in de Meetjeslandse dorpen wel vaart bij de komst van 
wandelaars naar het krekengebied. We vragen er een beetje stilte en 
eerbied voor terug. Wie hier één keer komt, keert gegarandeerd  
terug. Om uit te blazen, om uit te rusten, om te genieten van de  
natuur. De vier seizoenen kennen hier hun charme.

Veel wandelplezier en heel graag tot kijk in het Meetjesland,

Eddy Couckuyt 
Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen 
bevoegd voor toerisme

C o l o f o n

foto’s: Toerisme Oost-Vlaanderen, J. Crab, D. de Kievith, 
B. Van Damme, D. Stockman, S. De Baere, Magelaan
VU: Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent
© 2012 Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
D/2012/0333/16
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Het Meetjesland: 
onbekend, onbemind, ongerept
De Meetjeslandse kreken. Onbekend. Onbemind. Ongerept.  
Dat laatste willen we zo houden. Ssst … Dit is natuurgebied.  
De wandelaar die houdt van natuur, van stilte en van uitgestrekte 
polders is van harte welkom. En we zijn vrij zeker dat wie hier voor het 
eerst komt, hier ook zijn hart zal verliezen. In dit polderland aan de 
Belgisch-Nederlandse grens liggen uitgestrekte landbouwgebieden, 
kleine dorpen en prachtige natuurgebieden. De knooppunten brengen 
je van het ene mooie polderhoekje naar het andere. Trouwens, niet 
alleen de kreken zullen je bekoren. Snuif de Canal du Bourgognesfeer 
op aan het Leopoldkanaal, of laat je begeesteren door de vele kanaaltjes, 
grachtjes, dorpjes en hoevetjes in de buurt. Geniet in stilte. Geniet, met 
oog voor deze unieke biotoop.

Voor alle toeristische informatie over het Meetjesland:

Toerisme oost-Vlaanderen, 
Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent, T 09 269 26 00,  
toerisme@oost-vlaanderen.be, www.tov.be
Toerisme Meetjesland,  
Stationsstraat 21, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00,  
info@toerismemeetjesland.be, www.toerismemeetjesland.be
Toerisme Sint-laureins,  
Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, T 09 218 76 47,  
dienstvrijetijd@sint-laureins.be, www.sint-laureins.be
Bezoekerscentrum Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’,  
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute, T 09 373 60 08, 
toerisme@assenede.be, www.assenede.be 
Toerisme Maldegem,  
Huys Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem,  
T 050 72 86 22, toerisme@maldegem.be, www.maldegem.be  
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Bestel de wandelnetwerkkaart  
Meetjeslandse Kreken via  
www.toerismemeetjesland.be
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Van knoop tot knoop  
in het Meetjesland
Wandelen is synoniem voor genieten. Kan dat langs veilige en 
aantrekkelijke paden, dan wordt het extra genieten. En wanneer 
je helemaal zelf een route hebt uitgestippeld, kan het niet meer 
stuk.

Het gloednieuwe wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken is een 
kant-en-klare wandelformule die geen enkel pittoresk hoekje van 
het Meetjeslandse Krekengebied overslaat. Aan de hand van de 
wandelnetwerkkaart en de genummerde knooppunten bepaal je 
zelf waar je begint, hoe lang je wandelt en waar je eindigt.

Net als bij het populaire fietsknooppunt-
netwerk is variatie de grote troef van een 
wandelnetwerk met knooppunten.  
De routes zijn ideaal voor een zondagse wan-
deling met z’n tweeën of met de kinderen. 
Maar ze zullen evengoed meer sportieve 
en avontuurlijke wandelaars aanspreken en 
mensen die er meerdere dagen op uit willen, 
gecombineerd met een verblijf ter plaatse. 
En wie onderweg een regenbui ziet naderen, 
vindt altijd wel een knooppunt in de buurt 
om zijn tocht in te korten.

In deze inspiratiegids krijg je alvast een voor-
smaakje van wat er op dit nieuwe wandelnetwerk allemaal  
te beleven valt. Stel zelf je route samen of ga op stap met  
onze vijf wandelsuggesties.  
In dat laatste geval hoef je alleen maar het lijstje met knooppun-
ten te volgen om een verrassende ontdekkingstocht te maken.

Veel wandelplezier!
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Deze toppers langs het wandelnetwerk  
mag je zeker niet missen!
1. Een brug, een kanaal en drie kreken  83

Vanop de brug van de Sint-Jansstraat over het Leopoldkanaal in Sint-
Jan-In-Eremo geniet je van het allermooiste van het wandelnetwerk 
Meetjeslandse Kreken. Hier zie je het Leopoldkanaal, de Bentillekreek, 
de Oostpolderkreek en de Boerekreek. Kortom, de samenvatting van 
alle troeven van het wandelnetwerk.

2. Straat van dijk vol doornen Tussen 61  en 54

De Doornendijkstraat in Assenede is je dichtste gids richting Grote 
Geul en Rode Geul, twee van de Asseneedse kreken. Deze prachtige 
kreken, omzoomd door groen en onherbergzame dijken, verschuilen 
zich in de vlakte van de Asseneedse polders. Beide geulen laten zich 
moeilijk ontdekken. Maar eens je voor ze staat, getuigen ze van de im-
mense openheid en vlakte. Hier heerst de bruine kiekendief over het 
luchtruim. Je wordt er stil van, net als de natuur om je heen.

3. Als de vos de passie preekt… 74

Aan het voormalig geheim café De Roste Muis blinkt de Oudemans-
kreek. De Roste Muis is nu een geliefd rustplekje voor fietsers en 
wandelaars in het Meetjesland. Vraag maar eens na in De Roste Muis 
waar de naam vandaan komt … In de mooie Oudemanskreek ligt een 
platbodem. Met deze boten wordt paling gevangen op de kreken.  
Er is nog één platbodem actief op de Meetjeslandse kreken. Maar veel 
paling zit er niet meer. Al sinds 2008 zet de gemeente in samenwer-
king met de Provinciale Visserijcommissie en de polderbesturen jaar-
lijks glasaaltjes in de kreken uit. In de Oudemanskreek pronkt ook een 
kunstwerk van beeldhouwer Chris Ferket. Als de vos de passie preekt, 
boer let op je ganzen. Het is een subtiele verwijzing naar Elmare, het 
klooster uit de middeleeuwse roman ‘Van den Vos Reynaerde’. Dit 
klooster zou hier ergens in de polders gestaan hebben en verzwolgen 
zijn door de wassende zee.

mooiste plekjes
Top10
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4. Twee boerenwoningen en een bolbaan Tussen 18  en 32

Het Plein in Kaprijke is met zijn 17de-eeuwse stadhuis één van de 
hoogtepunten in het Meetjesland. Kaprijke was ooit een weversstad. 
Van heinde en verre kwam men hier naartoe om textiel te verhande-
len. Kaprijke is ook het dorp van Hippoliet Van Peene, tekstschrijver 
van ‘De Vlaamse Leeuw’. Kaprijke eert zijn nalatenschap met het 
‘Beeld voor Vlaanderen’ aan het begin van de Voorstraat. Een prachtig 
plekje hier vlakbij: de twee boerenwoningen, Vrouwstraat 48 en 50, 
met vooraan een bolbaan. De volkssport krulbol is zeer typisch voor 
het Meetjesland. Met wat geluk zie je er enkele krulbolders in actie op 
een zonnige weekdag. Stoor hen niet, want in het Meetjesland wordt 
dit spelletje behoorlijk serieus genomen.

5. Vogels kijken in Middelburg  
Tussen 53  en 45  (nederlands knooppunt)

Rond Middelburg ligt in een sikkel een mooi natuurgebied. Hier wer-
den oude stadswallen hersteld en werd een waterzuiveringsstation 
omgetoverd tot een groen paradijs. Dichter bij de Meulekreek kan je 
door een metalen vogelkijkwand richting Nederland kijken naar wat 
er op de kreek en in de velden allemaal te beleven valt. Hier komen 
ganzen, eenden, steltlopers, reigers en ooievaars uit het nabijgelegen 
Zwin. En wij mogen ernaar kijken en genieten. Wat die twee sporen in 
het landschap liggen te doen, vraag je je misschien af? Na dertien jaar 
plannen, onderhandelen, overleggen, opnieuw plannen en aanleggen 
werd hier de buurtspoorweg of tramlijn Brugge-Middelburg-Aarden-
burg gecreëerd. Deze tramlijn werd op zondag 4 september 1904 
ingehuldigd. De lijn liep van Brugge over Sint-Kruis, Vivenkapelle, 
Moerkerke, Sint-Rita en Middelburg tot in Aardenburg. In 1950 werd 
de tram vervangen door een bus. De twee sporen in Middelburg lig-
gen er nog altijd als aandenken aan 44 jaar tramlijn door Middelburg. 
Voorbij het monument van de sporen wandel je op enkele vlonder-
paadjes richting grens. Hier heb je een prachtig uitzicht en een heerlijk 
terras aan de Meulekreek.

4
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6. De  Boerekreek Tussen 83  en 82

De Boerekreek is zes kilometer lang en daarmee de grootste kreek 
van Oost-Vlaanderen. Ook in het nabijgelegen Zeeuws-Vlaanderen 
is geen kreek groter dan de Boerekreek. Watersport op de kreek is 
voorbehouden aan het Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek. 
Zwemmen mag hier niet, genieten van de rust langs het water des te 
meer. Voor de rest is deze gigantische waterplas een natuurreservaat. 
Vooral tijdens de winter kan je hier de meest zeldzame watervogels 
zien neerstrijken. Vlakbij ligt de Oostpolderkreek, waar je terecht kan 
voor demonstraties palingvangst op aanvraag. Je kan je ook even op 
de langgerekte vissteiger wagen en genieten van het adembenemen-
de zicht op de kreek en het nabijgelegen pittoreske kerkje van Sint-Jan.

7. De lievebrug  1

Tussen de dorpen Sint-Laureins en Middelburg loopt het wandelnet-
werk langs het Leopoldkanaal. Hier vochten de Canadezen in 1944 
tijdens de Bevrijding. Strategisch was deze regio heel belangrijk omdat 
Duitsers en geallieerden hier strijd leverden voor controle over de 
Westerschelde en toegang tot de Antwerpse haven, een cruciaal 
moment op het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het Canada-
museum van Adegem kom je er alles over te weten. De Lievebrug is 
een restant van deze oorlogsgeschiedenis. Het is een Baileybrug, hier 
achtergelaten door de Canadezen. Verderop in Boekhoute ligt er nog 
zo eentje. De naam Lievebrug refereert aan de Lievestraat. Deze straat 
liep naar de Lieve tussen Gent en Damme, in de bedding waar nu het 
zuidelijker gelegen Schipdonkkanaal gegraven is.

7
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8. Stee in Watervliet  71

Watervliet werd verkozen tot één van de vijftien mooiste dorpjes van 
Vlaanderen, en dat heeft alles te maken met het Stee. Dit centrale 
dorpsplein wordt gedomineerd door de Onze-Lieve-Vrouw Hemel-
vaartkerk. Deze majestueuze kerk werd gebouwd door Lauwerijn, de 
stichter van Watervliet. Hij droomde ervan hier een stad te bouwen 
die groter en imposanter moest worden dan Brugge. In de kerk hangt 
een werk van De Meester van Frankfurt. Dit schilderij staat op de top-
stukkenlijst ‘Vlaamse Primitieven’ van de Vlaamse Gemeenschap. De 
Meester van Frankfurt heeft werken hangen in Frankfurt, Heidelberg, 
Madrid, Antwerpen en … Watervliet.

9. De kerk van Sint-Jan-In-Eremo Tussen 82  en 83

De Sint-Jan-de-Doperkerk in Sint-Jan-In-Eremo dateert uit 1682. Veel 
paren dromen van een huwelijksmis in dit romantische kerkje. Het 
dorp telt slechts enkele huizen. De naam eremo betekent ‘woestijn’. 
Met deze plaatsnaam verwijst men naar Johannes de Doper. Het 
woord ‘woestijn’ of ‘wastine’ heeft in deze streek echter ook betrek-
king op het door turfwinning aangetaste terrein. In het park (kerkhof) 
rond het kerkje van Sint-Jan-In-Eremo kan je gezellig uitblazen.

10. Dorp van vissers en garnalen 53

Je houdt het niet voor mogelijk wanneer je nu door het polderdorpje 
Boekhoute wandelt, maar in het begin van de jaren 1900 leefde nog 
één op drie Boekhoutenaren, zo’n 700 zielen, van de visvangst. Elke 
dag opnieuw vertrokken bijna 50 vissersschepen vanuit de Boek-
houtse haven naar zee. Maar de Braakman verzandde en tot overmaat 
van ramp werd het baggeren ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog 
schandelijk verwaarloosd. In 1952 moesten de koppige vissers uit 
het vroegere ‘Bouchaute-sur-Mer’ het toegeven: het ging niet meer. 
De haven was dichtgeslibd. Nu wordt dit vissersverleden door de 
dorpelingen gekoesterd als waardevol erfgoedverhaal. En zijn er nog 
twee vissers actief.

10
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Hoe wandel je op het 
knooppuntennetwerk?
Wandelen à la carte. Dit idee ligt aan de basis van het 
wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Toerisme Oost-
Vlaanderen tekende een knooppuntennetwerk uit in het 
Meetjeslandse krekengebied, aan de Belgisch-Nederlandse 
grens, met 260 km aan wandelmogelijkheden. 

Waar twee of meer wandeltrajecten elkaar kruisen, spreken we 
van een knooppunt. Elk knooppunt heeft een eigen nummer. Dat 
nummer vind je terug op de bijbehorende wandelnetwerkkaart. 
Stippel op deze kaart je eigen route uit, van knooppunt naar 
knooppunt. Gebruik de kilometeraanduidingen tussen de 
knooppunten om vooraf de lengte van je tocht te schatten. 

Op het terrein staan op elk knooppunt rood-witte 
knooppuntborden met bovenaan het knooppuntnummer. 
Daaronder zie je welke richting je uit moet voor de eerstvolgende 
knooppunten.

Tussen de knooppunten wijzen doorverwijsborden je de weg. 
Het traject is in beide richtingen bewegwijzerd. Volg de nummers 
die je vooraf hebt genoteerd, wandel van knooppunt naar 
knooppunt en geniet van je uitgestippelde tocht.

Zo doe je het:

1. Bestudeer voor je vertrekt de wandelkaart. Bekijk in welke 
tocht je zin hebt en maak een lijstje van de knooppunten 
waarlangs je wil wandelen.

2. Tel de afstanden tussen de knooppunten op en je weet 
precies hoe lang je tocht wordt. Moe gewandeld of een 
plotse plensbui? Een kortere weg is zo gevonden door één of 
meerdere trajecten op je route te wijzigen. 

3. Als je je huiswerk goed gemaakt hebt, hoef je tijdens je trip 
alleen maar de nummers in het oog te houden. Die vind je 
zowel op de wandelnetwerkkaart als op de bordjes langs het 
netwerk. 

4. Neem je wandelnetwerkkaart zeker mee op je tocht! Veel 
wandelgenot.
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Van Sint-laureins naar de kreken (9,3 km)
50 99 97 96 87 86 85 98 50

Het centrum van Sint-Laureins ligt op amper een boogscheut 
van knooppunt 50 aan de Vrouwkenshoekkreek. Hier kan je starten voor 
een mooie wandelroute door het krekengebied van Sint-Laureins en 
ontdek je vijf van de zes grote kreken van de gemeente. De Vrouwkes-
hoekkreek is alvast een buitenbeentje om mee te beginnen want recent 
werd ze opnieuw uitgebaggerd en in haar oude glorie hersteld. Verder 
kom je op het punt waar de Blokkreek en de Hollandersgatkreek elkaar 
kussen. Ook de Roeselarekreek en de Boerekreek worden rakelings ge-
passeerd. Het huis op de dijk aan de Boerekreek was ooit een palinghuis. 
Op deze plek ligt het diepste punt van de kreek, 22 meter diep. Eerder 
uitzondering dan regel want over het algemeen zijn de kreken behoorlijk 
ondiep. Precies die heel plaatselijke dieptes van 10 tot 22 meter zorgen 
voor onderstroom en zwemgevaar. Kijken naar de kreken, zeker tijdens 
het winterseizoen wanneer trekvogels uit het hoge noorden hier neer-
strijken, is een stuk veiliger. Genieten maar.

Ontdek nu het wandelnetwerk Meetjeslandse 
Kreken. We stippelden 5 kant-en klare routes 
uit op het nieuwe wandelnetwerk.  
Volg de knooppunten en ontdek dit prachtige 
stukje krekengebied.

1

eropuit op het 
wandelnetwerk5x

Kies… en wandel!
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Ontdek
GoDSHUIS SInT-lAUREInS

Het Godshuis is een prachtig mo-
nument met een koepel en twee 
binnentuinen. Het werd gebouwd 
tussen 1843 en 1849 met het geld 
van de rijke godsvruchtige dame 
Antonia Van Damme. Het Gods-
huis diende eerst als kliniek tegen 
de moerasziekte en later als bejaardenhuis, school en weeshuis. Nu is 
het een hotel met chique feestzaal en congrescentrum. 

lEoPolDKAnAAl

Het Leopoldkanaal – in de volksmond ook wel de Blinker genoemd – 
loopt vanaf Maldegem parallel met het Schipdonkkanaal en werd van 
1846 tot 1848 uitgegraven. Het kanaal is 43 kilometer lang en verbindt 
het polderdorp Boekhoute met Zeebrugge. Dankzij dit kanaal kwam 
er destijds een eind aan de waterellende en de steeds opnieuw terug-
kerende moeraskoorts in de polders. Met zijn fraaie bomenrijen langs 
de oevers is het Leopoldkanaal zeer in trek bij wandelaars en fietsers.

BoEREKREEK

Aan de 6 km lange Boerekreek bouwde de provincie Oost-Vlaanderen 

Praktisch

Startpunt: Aan het knooppunt 50 zelf is er geen parkeerplaats.  
Je start best vanuit het centrum van Sint-Laureins (aan het Gods-
huis, in het dorp of aan Moershoofdebrug) of zoek een parkeer-
plekje aan de kanaalberm ten noorden van het Leopoldkanaal. 

Openbaar vervoer: Het dorp Sint-Laureins is te bereiken met  
belbus Meetjesland (195) vanuit Eeklo (09 211 91 91,  
belbus.ovl@delijn.be). Eeklo heeft een NMBS-station.

Bereikbaarheid per auto: Je bereikt Sint-Laureins gemakkelijk via 
de expresweg N49-E34 Antwerpen-Kust, afrit ter hoogte van 
Balgerhoeke.

Drink- en eetstops: In het centrum van Sint-Laureins zijn verschil-
lende horecazaken waaronder drie restaurants (Tijdloos, Antonia’s 
Brasserie (Godshuis) en Carpe Diem). Ook niet zo ver gelegen: 
Fred’s Café en In Den Draaiput. Op de route zelf is geen horecazaak 
gelegen, maar wel een schitterend picknickbankje tussen knoop-
punt 99 en 97.
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een schitterend sportcentrum. Hier kan je paardrijden, kajakken, 
windsurfen en zeilen, en ook heerlijk wandelen en vissen. 

PAlInG In SInT-lAUREInS

Van oudsher is Sint-Laureins – 
vooral deelgemeente Sint-Jan-in-
Eremo – bekend om haar paling. 
Van heinde en verre zakte men af 
naar het krekengebied van Sint-
Laureins om er te genieten van 
authentieke palinggerechten in de 
typische palinghuizen. Vandaag staat er nog steeds een ruim aanbod 
van paling op de menukaarten en vind je de palinghuizen hier en daar 
nog terug. Ook de platbodems waarmee men op paling ging vissen, 
getuigen nog van een rijk visverleden.

Zo onTSTonDEn DE KREKEn

De kreken van het Meetjesland zijn het gevolg van zware middel-
eeuwse Westerschelde-overstromingen. De ergste daarvan was wel-
licht die van 8 oktober 1375, toen een ware stormvloed over de regio 
raasde. Ooit waren de kreken moerassig gebied, weinig interessant 
voor landbouw en daarom door Nederland met veel plezier aan België 
gelaten. Nu zijn het landschappelijke pareltjes die vaak een rechtlijnige 
vorm hebben, of hoekig van richting veranderen.
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Groene long tussen Bassevelde en Kaprijke (13,5 km)
37 38 39 40 41 42 43 36 35 29 28 37

Aartshertogin Isabella van Oostenrijk is nog opvallend 
aanwezig in deze regio. Onder haar bewind kreeg dit waterrijke gebied 
immers zijn huidige vorm. Als dank lieten de bewoners haar naam luiden 
als een klok. We wandelen door de Isabellapolder. 

De dijken getuigen hier van de felle strijd die de inwoners moesten 
aangaan met de zee, die geen kans onbenut liet om terug te slaan. 
De Meetjeslandse polders werden gedurende de geschiedenis 
verschillende keren getroffen door overstromingen. Nu nog is dit 
gebied een belangrijke landbouwstreek met grote partijen akkergrond 
en veeweiden. Tussen de dorpen Bentille, Kaprijke en Bassevelde is 
het heerlijk wandelen. Je kijkt heel ver. Altijd weer is het Leopoldkanaal 
in de buurt. En je passeert ook het gehucht Landsdijk met een eigen 
kerkje, daar gezet om ervoor te zorgen dat landarbeiders tijdens het 
zware werk niet te ver moesten lopen voor hun dagelijkse eredienst. 
Deze knooppuntensuggestie biedt eens een andere kijk op het 
wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken.

2

Praktisch

Startpunt: Je parkeert het best aan het kerkje van de Landsdijk 
(gemeente Assenede). Je kunt daar gemakkelijk inpikken op 
knooppunt 37 in de Heistraat, dat parallel ten noorden van de 
Landsdijk ligt op grondgebied Sint-Laureins.

Openbaar vervoer: Halte Landsdijk in Bassevelde is te bereiken  
met belbus Meetjesland (195) vanuit Eeklo (09 211 91 91,  
belbus.ovl@delijn.be). Eeklo heeft een NMBS-station. In Bassevelde 
passeert naast de belbus ook nog lijn 96 Eeklo-Zelzate. De lijnen  
57 Gent-Watervliet en 96 Eeklo-Zelzate doen de gemeente 
Kaprijke aan. Let op: beperkte dienstverlening! (www.delijn.be)     

Bereikbaarheid per auto: Je bereikt Kaprijke en Landsdijk iets 
verderop gemakkelijk via de Expresweg N49-E34 Antwerpen-
Kust, afrit ter hoogte van Kaprijke. Je neemt er de Molenstraat 
noordwaarts en dan sla je de Gravenstraat ter hoogte van Bentille 
rechts in.

Drink- en eetstops: Hier vlakbij ligt Cleylantshof aan de Noorddijk, 
bekend voor zijn paling. Ook niet zo ver gelegen zijn de restaurants 
De Engel en De Parel. Zowel in de dorpen Kaprijke, Bentille als 
Bassevelde zijn nog diverse horecazaken. Je kunt ook enkele andere 
palinghuizen gaan proeven in het nabijgelegen Watervliet en  
Sint-Jan-In-Eremo.
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Ontdek
ISABEllAKAnAAl en GRAAf JAnSDIJK

Aarsthertogin Isabella, van 1621 tot 1633 landvoogdes van de 
Zuidelijke Nederlanden, liet in de streek van Boekhoute haar naam 
opvallend achter. Niet verwonderlijk, want onder haar bewind 
werd een belangrijk stuk geschiedenis van dit waterrijke gebied 
geschreven. De Graaf Jansdijk vormt de zuidelijke grens van de 
uitgestrekte Isabellapolder. De dijk werd aangelegd in de 15de eeuw 
en is genoemd naar de opdrachtgever: de Bourgondische hertog 
Jan zonder Vrees. Omdat de akkers van de Isabellapolder bijna op 
zeeniveau liggen, is een doeltreffende afwatering uiterst belangrijk. 
Dat is de bevoegdheid van de polderbesturen Isabellapolder (ten 
zuiden van het Leopoldkanaal) en Generale Vrije Polders (ten noorden 
van het kanaal).

lEoPolDKAnAAl

We wandelen langs het Leopoldkanaal, dat midden 19de eeuw 
werd uitgegraven om de streek te verlossen van overstromingen 
en moeraskoorts. Aan de Stenenschuurbrug vinden hengelaars en 
picknickers een zalig plekje. Toen de weg op de Noorddijk nog niet 
was verhard, was dit het favoriete terrein van stropers en smokkelaars.
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Bladelin wandelroute (6,7 km)
53 54 28 45 53

Op één plaats in het wandelnetwerk behouden we 
ook de lusvormige route die vroeger op hetzelfde traject liep. De 
Bladelin wandelroute is een grensoverschrijdende wandelroute door 
het pittoreske Maldegemse grensdorpje Middelburg. Middelburg 
in Vlaanderen heeft een rijk kasteelverleden. De stichter van dit 
ministadje was de rijke Brugse poorter Pieter Bladelin, kind aan 
huis bij de Bourgondische koningen Filips de Goede en Karel de 
Stoute. Hij richtte er zijn kasteel op en stichtte de stad omstreeks 
1450 in de buurt van Brugge, Damme, Sluis en Aardenburg. Het 
kasteel verdween vorige eeuw onder het maaiveld. Het verleden 
werd recent opnieuw blootgelegd door opgravingen waarvan de 
resultaten in het bezoekerscentrum Bladelin werden ondergebracht. 
Dit bezoekerscentrum in Middelburg flitst je terug naar het verleden 
van het dorp, met zijn prachtige Meulekreek die België scheidt van 
Nederland. Het loont de moeite om eens, met een kleine wandeling 
vanaf de Meulekreek, de herstelde omwallingen te bekijken rond 
Middelburg. Je komt er in een mooi natuurgebied terecht. 

3
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Praktisch

Startpunt: Markt Middelburg

Openbaar vervoer: De halte Markt Middelburg is te bereiken via lijn 
45 Knokke – Maldegem en lijn 62 Brugge - Moerkerke - Middel-
burg. Let op: beperkte dienstverlening! (www.delijn.be)

Bereikbaarheid per auto: Je bereikt Middelburg gemakkelijk via de 
expresweg N49-E34 Antwerpen-Kust, afrit ter hoogte van Malde-
gem/Aardenburg. Je slaat noordwaarts af richting Aardenburg en 
net over de evenwijdige kanalen Schipdonkkanaal-Leopoldkanaal 
links richting Middelburg.

Drink- en eetstops: Middelburg telt twee horecazaken. Het ene 
is Convent Sint-Clara met een prachtige terrastuin, alleen open 
tijdens de zomer. Aan de Meulekreek in Middelburg is een heerlijk 
picknickplekje met café De Beurs daar rechtover. Je kunt ook naar 
De Tol net over de grens. Voor een restaurant, ambachtelijk ijs of 
brasserieën verwijzen we je graag door naar het nabijgelegen Sint-
Laureins, Maldegem of Aardenburg. 
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Ontdek
BEZoEKERSCEnTRUM

In het Bezoekerscentrum Middelburg kom je alles te weten over de 
boeiende geschiedenis van het dorpje, het toenmalige kasteelleven 
en de archeologische opgravingen. Een 3D-visualisatie toont hoe het 
kasteel er zou hebben uitgezien in de late middeleeuwen. De kortfilm 
Het Bladelin-Mysterie vertelt op speelse wijze de geschiedenis van 
Middelburg vanuit een verhaal dat zich afspeelt in het huidige dorpje.

Info: Bezoekerscentrum Middelburg, Groene Markt 8a, 9992 
Middelburg. Open mei tot september van donderdag- tot 
zondagnamiddag telkens van 13.30 tot 17 uur. Of na afspraak met 
Toerisme Maldegem.

SMoKKElVERlEDEn

Aan deze grenspaden zie je perfect hoe de Belgisch-Nederlandse 
grens tot een stuk in de jaren zeventig werd gescheiden en hoe 
weinig paden er lopen die België en Nederland verbinden. Het paadje 
waar we de oversteek doen, is aan Nederlandse zijde vrij recent. Op 
zulke ‘oversteekjes’ werd tijdens beide Wereldoorlogen maar ook 
na de oorlog duchtig gesmokkeld, vooral boter. Het nabijgelegen 
Strobrugge op nauwelijks 4 kilometer van deze plek, speelde in de 
smokkeloorlog tussen douaniers (commiezen) en smokkelaars een 
belangrijke rol in deze regio. Tijdens de jaren vijftig ging het er in 
dit gebied soms heel heftig aan toe, met vuurgevechten en wilde 
autoachtervolgingen.
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KASTEElSITE

Onder het maaiveld liggen de restanten van Pieter Bladelins 
Middelburgse kasteel. Voor Bladelin was het in eerste instantie vooral 
een statussymbool vol pracht en praal. De bouw werd gestart in 1448 
en duurde dertig jaar. Opgravingen leren dat het kasteel opgetrokken 
was in eenvoudige baksteen, maar bekleed met rijke gobertange 
kalksteen. Keramische tegels werden op bestelling gemaakt in 
de Spaanse stad Valencia. Dat was in die tijd heel uitzonderlijk in 
Vlaanderen. Op een vloertegel werden de letters PB teruggevonden, 
de initialen van de bouwheer. De afbeelding van kleine blaadjes op de 
tegel verwijzen naar de naam Bladelin, wat ‘klein blaadje’ betekent.

STADSoMWAllInG

Historische bronnen en archeologisch onderzoek wijzen uit dat 
Middelburg vanaf zijn ontstaan rond 1450 volledig omgeven was 
door een 25 meter brede stadsgracht. In 1464 bouwde men ook nog 
een bakstenen stadsmuur met halfronde torens en stadspoorten. 
In de tuin van horecazaak Convent Santa Clara zijn er voor het 
eerst restanten gevonden van deze 15de-eeuwse stadswallen van 
Middelburg, namelijk een halfronde toren, een schildmuur en de 
stadsgracht.

PARoCHIEKERK

In de parochiekerk, opgetrokken tussen 1452 en 1458, bevindt 
zich links in het hoogkoor het praalgraf van Pieter Bladelin en zijn 
echtgenote Margaretha van de Vagheviere. Het graf is versierd met 
zijn schild en aan weerszijden de initialen PB. In de linkerzijbeuk 
hangt een kopie van de Bladelintriptiek gemaakt door Jan Rickx. Het 
oorspronkelijke werk werd door Pieter Bladelin besteld bij de Vlaamse 
schilder Rogier van der Weyden.
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Geulen, Gezusterskreken en Grens (10,7 km)
59 58 62 63 64 61 60 59

Deze suggestieroute van de drie G’s neemt ons mee in het polderland 
aan de Belgisch-Nederlandse grens, maar dan in het oosten van het 
Meetjesland. Hier ben je op een zucht van het welvarende Zeeuws-
Vlaamse stadje Sas van Gent, een must voor wie van gezellig shoppen 
houdt. Deze route kan je starten vanuit het hartje van Assenede. Je 
wandelt tot aan de Gezusterskreken en langs de Kleine en de Grote Kil. 
Op de dijken loop je hier letterlijk op de grens. Je ziet de grenspalen 
van ver in het landschap opduiken. En je loopt langs de Smalle 
Gelanden naar de Rode Geul. Rechts ligt de Hollekensdijk. Hier is de 
natuur koning, nochtans ligt hier vlakbij het Kanaal Gent-Terneuzen als 
levensader voor de Gentse economie. 
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Ontdek
ASSEnEDE

Poldergemeente Assenede is één van de oudste gemeenten van 
Vlaanderen, met historische vermeldingen die teruggaan tot de 10de 
eeuw. Volgens bepaalde bronnen zou de naam ‘essen aan de Ede’ 
betekenen: de es is een kleine en waterminnende boomsoort, de Ede 
zou een toenmalige middelgrote beek zijn geweest. Assenede wist tot 
dusver de oude steegjes in haar centrum te conserveren en er werden 
de afgelopen jaren ook inspanningen gedaan om verscheidene 
kerkwegels in ere te herstellen. De oudste bekende Asseneedse 
schrijver is Diederic Van Assenede, auteur van middeleeuwse 
verzenroman Floris ende Blancefloer.

Praktisch

Startpunt: Centrum Assenede

Openbaar vervoer: Het centrum van Assenede is met De Lijn te 
bereiken via de lijn 52 Gent Zuid-Assenede-Boekhoute of via de lijn 
96 Eeklo-Zelzate. Let op: beperkte dienstverlening! (www.delijn.be)

Bereikbaarheid per auto: Assenede is via twee afritten op de expres-
weg N49-E34 Antwerpen-Kust te bereiken.

Drink- en eetstops: Hartje Assenede is een bloeiend en gezellig 
centrum vol toffe horecazaken. Vroeger vooral bekend om zijn lek-
kere mosselen, maar nu kan je er heel divers lunchen of een glaasje 
drinken. Ook de jazz- en kunstliefhebber komt hier aan zijn trekken.
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GRoTE En RoDE GEUl

Op het grondgebied van Assenede liggen enkele kreken van het 
Meetjeslandse krekengebied, waaronder de Rode Geul en de Grote 
Geul. Naast deze twee prachtige kreken liggen hier in de buurt ook 
nog de Kleine Geul, de Grote Kil en de Kleine Kil. De Grote Geul 
(14 ha) kronkelt meer dan 2 km door de polder en wordt beheerd 
door Natuurpunt. Het reservaat bestaat uit water en 4 ha met 
riet begroeide oevers. De unieke, afgelegen Rode Geul is 10 ha 
groot en ongeveer even lang als de Grote. Tegen de Nederlandse 
grens aan blinken de Grote Kil (12 ha – 2 km lang) en de Kleine Kil. 
Deze twee killen worden om evidente redenen ook wel eens de 
‘Gezusterskreken’ genoemd. 

DE STRIJD TEGEn DE ZEE

Het noordelijke deel van het Meetjesland werd gewonnen na eeuwen 
strijd tegen de zee. Hier in de vlakte liggen tal van dorpen begraven 
die ooit door de Honte (of Westerschelde) van de kaart werden 
geveegd. Vooral de Sint-Elisabethvloed, die in 1376 toesloeg, zette 
grote stukken polder voor meer dan 100 jaar opnieuw onder water. 
Na deze rampzalige vloed, waarbij duizenden mensen het leven 
lieten, werd het Meetjeslandse poldergebied nog getroffen door 
verschillende overstromingen. In totaal gingen liefst 17 parochies, ook 
in Zeeuws-Vlaanderen, verloren. 
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In en rond Kaprijke (10,6 km)

 18 31 30 32 18

Deze laatste suggestieroute leidt ons naar Kaprijke. Het 
unieke dorpsplein, met aangrenzend stadhuis, is de gedroomde 
vertrekplaats voor deze tocht. Op deze route geen polders. Dit is 
Zandig Vlaanderen. Hier, ter hoogte van Kaprijke en de Eeklose 
Huysmanhoeve, ligt de poort naar het krekengebied. We wandelen 
langs het bedevaartsoord, de Kleemkapel, en vervolgen onze weg 
via mooie, onverharde wegjes langs historische boerderijen. Ten 
zuiden van Kaprijke bevindt zich de N49 expresweg. Aan de overkant 
van deze drukke autoweg richting kust bevindt zich de historische 
Huysmanhoeve. De prachtige binnenkoer is ideaal om even uit te 
blazen tijdens deze wandeling.

5
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Praktisch

Startpunt: Plein, Kaprijke

Openbaar vervoer: Kaprijke is te bereiken via buslijnen 57 Gent-
Watervliet en 96 Eeklo-Zelzate. Let op: beperkte dienstverlening! 
(www.delijn.be)

Bereikbaarheid per auto: Kaprijke ligt aan de Expresweg N49-E34 
Antwerpen-Kust en de N456 Gent-Kaprijke.

Drink- en eetstops: In het centrum van Kaprijke zijn verschillende 
horecazaken. In de Huysmanhoeve in de buurt van Kaprijke maar 
op grondgebied Eeklo kun je tijdens de openingsuren een verfris-
send streekproduct proeven, meer info: www.plattelandscentrum.
be. Het centrum van het levendige stadje Eeklo op ongeveer één 
kilometer van de Huysmanhoeve telt heel veel horecazaken en is 
beslist de moeite om te bezoeken. Welkom ook in het toeristisch 
infokantoor van Toerisme Meetjesland in Eeklo.

Ontdek
KAPRIJKE

Voor het historische 17de-eeuwse stadhuis van Kaprijke strekt zich 
het Plein uit, een unieke dorpsweide waar tijdens de middeleeuwen 
laken werd verhandeld en gekleurd. In 1240 kreeg Kaprijke 
stadsrechten, maar tijdens de Franse Revolutie speelde de stad het 
stedelijke statuut opnieuw kwijt. Ten zuiden van het Plein lag destijds 
het Scheepken, de havenkom van waaruit de met laken volgeladen 
bootjes richting Gent (via het Kaprijks Vaardeken) vaarden. Van het 
oude stadhuis is al sprake in 1425. Het huidige gebouw dateert van 
1663. Naast het stadhuis staat het standbeeld ter ere van Kaprijkenaar 
Hippoliet Jan van Peene, schrijver van De Vlaamse Leeuw.
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DE HUySMAnHoEVE

Van deze oude hoeve maakte de provincie Oost-Vlaanderen 
een bezoekerscentrum waar je de sfeer van het 18de-
eeuwse landbouwleven meteen te pakken krijgt. Er is ook een 
hoogstamboomgaard met oude Vlaamse fruitrassen. Voor kinderen 
is het leuk toeven tussen de grazende (en gefokte) hertjes in de 
omgeving.

Info: Bezoekerscentrum ‘De Huysmanhoeve’, Bus 1, 9900 Eeklo, 
T 09 327 04 47 (hoeve) of  T 09 379 78 37 (Plattelandscentrum), 
info@plattelandscentrum.be, www.huysmanhoeve.be of www.
plattelandscentrum.be. Open van 1 april tot 30 september, telkens 
van 11 tot 18 uur. Gratis.

KlEEMKAPEl

Dit kapelletje is een bekend bedevaartsoord in de streek. De verering 
begon in 1750 toen de gebroeders Claeys een Mariabeeldje vonden 
op een akker in de Moerstraat. Ze bouwden een kapelletje met 
wilgenhout en bestreken dit met klei (‘kleem’ in de volksmond). De 
kapel werd tweemaal verwoest, maar is heropgebouwd in 1847. Er 
is ondertussen een bedevaartsroute bijgekomen met vijftien kleine 
kapelletjes.

RySSElHof

De landbouwgebieden van deze oude hoeve zijn historische 
eigendommen van een geestelijke orde uit Rijsel. Na de Franse 
Revolutie kwamen ze in het bezit van de Franse tegenhanger van onze 
OCMW’s



Logeren in het Meetjesland
 Boek nu 
je wandelvakantie!
Zoek je een charmant Meetjeslands verblijf? Hou je van logeren 
op een kindvriendelijke boerderij? Slaap je liever in één van onze 
prachtige hotels? Rust je graag uit in monumenten? Of wil je 
kamperen?

Op onze website www.toerismemeetjesland.be vind je alle 
logiesmogelijkheden onder de rubriek ‘overnachten’, met prijzen en 
contactgegevens.

Neem gerust contact met ons op: 
Toerisme Meetjesland,  
Stationsstraat 21, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00,  
info@toerismemeetjesland.be,  
www.toerismemeetjesland.be.
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Proeven van het Meetjesland
Waar je tijdens je wandeling door  
het Meetjesland ook halt houdt, er is altijd  
wel een plek in de buurt waar je kan proeven 
van regionaal lekkers.

onze streekproducten
De Boekhoutse garnaal

Het meest opvallende streekproduct in het Meetjeslandse kreken-
gebied is de Boekhoutse garnaal. In Boekhoute zijn nog twee vissers-
families actief die verse, zelf gevangen Belgische garnaal verkopen, 
volgens mensen die het kunnen weten ‘de kaviaar van de Noordzee’. 

Info: Garnaalvissers Erik en Peter Rammeloo, Boot ‘Beatrix’ in Bres-
kens, Stationsstraat 64a, 9961 Boekhoute, T 09 373 72 75

Info: Garnaalvissers Karel en Patrick Verschraegen, Boot ‘De Eenige 
Zoon’ in Terneuzen, Haven 79, 9961 Boekhoute, T 09 373 63 85

Augustijn en ander bier

Het streekproduct met naam en faam in de regio is ongetwijfeld het 
bier Augustijn van brouwerij Van Steenberge in Ertvelde, de enige 
echt grote brouwerij uit de regio. Andere Van Steenberge-bieren zijn 
Gulden Draak en Piraat, winnaar van de World Beer Cup 2012. Naast 
Van Steenberge vind je hier en daar nog wel een interessante micro-
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brouwerij of streekbiertjes die hoge ogen gooien op de biermarkt. 
Zo won het bier Troubadour van The Musketeers uit Ursel ook al een 
gouden medaille op de World Beer Cup in Chicago. Den Tseut verrast 
dan weer als microbrouwerij in Oosteeklo. Verder heeft Maldegem 
zijn Koantjesbier en in Aalter drinken ze Sterrebier. In Boekhoute heb 
je Gîrnartbier en in Sint-Laureins drinken ze graag Palingbier. 

Ander lekkers

In een landbouwregio als het Meetjesland zijn er nog tal van 
streekproducten die zeker een vermelding waard zijn: de appelwijn 
Pomme Charelle, ambachtelijke pralines, biologisch appelsap, lekkere 
vleesproducten, zuivel in alle soorten en maten …  Een hele reeks 
streekproducenten zijn verenigd in de coöperatieve Mmm… 
eetjesland onder begeleiding van Plattelandscentrum Meetjesland.  
Zij bundelen hun producten tot één grote troef voor de streek.

Info: Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 
9980 Sint-Laureins, T 09 379 78 37, info@plattelandscentrum.be, 
www.mmm-eetjesland.be

onze cafés en restaurants

Vanaf 2010 mocht Sint-Laureins zich twee jaar lang ‘Oost-Vlaams 
Ambassadeur van Vlaanderen Lekkerland’ noemen. Dat was niet het 
minst te danken aan de decennialange traditie van palinggastronomie. 
Van heinde en verre zakte men naar het krekengebied af om te komen 
smullen van lekkere visgerechten in authentieke palinghuizen.  
Rond Sint-Jan-In-Eremo bevinden zich schitterende palinghuizen zoals 
de Roste Muis, Polderzicht, In den Draaiput en Krekenpoort. Maar 
proef ook eens de paling van het gastronomisch restaurant De Waran-
de, Antonia’s Brasserie, De Engel of van Fred’s Café! En als dat nog niet 
volstaat, kan je naar Watervliet om de paling te proeven van de res-
taurants Pandora, Curieus, Niveau en Cleylantshof. Al deze restaurants 
zijn actieve deelnemers van het project ‘Grenzeloos Genieten van  
Paling’. Ook na het ambassadeurschap blijven de deelnemers het  
project vol enthousiasme voortzetten, want de vruchtbare samenwer-
king levert mooie resultaten op.

Aan restaurants is er geen gebrek in het Meetjesland. Elke kern heeft 
zijn brasseries, eethuizen en eetcafés. Zo kan je in het krekengebied 
lekker gaan eten in Maldegem, Assenede, Eeklo, Kaprijke en Zelzate. 
Je vindt de horecazaken op www.toerismemeetjesland.be onder ‘eten 
en drinken’. Neem ook eens een kijkje onder fietsen bij de rubriek 
‘fietsvriendelijk’. 

Een lijst van horecazaken in het Meetjesland vind je op  
www.horecameetjesland.be



Ontdek ook…
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Wandelnetwerk Getuigenheuvels 
Vlaamse Ardennen
Laat je verleiden door Vlaanderens Mooiste 
Landschap. De Vlaamse Ardennen zijn een 
vakantieparadijs voor natuurliefhebbers 
en rustzoekers. Het wandelnetwerk 
Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen strekt 
zich uit langs 300 km stille en onverharde 
wandelpaden. Dichters in deze regio halen 
hun mooiste superlatieven boven om 
de unieke regio te beschrijven. Je kan de 
wandelkaart bestellen via www.tov.be.

Wandelboxen
Omdat iedereen zo zijn eigen voorkeur heeft als het op 
wandelen aankomt, bundelde Toerisme Oost-Vlaanderen 
telkens tien lusvormige wandelroutes in drie themaboxen. 

‘Stap door! ‘bundelt tien (forse) trajecten in de Vlaamse 
Ardennen. Ideaal voor geoefende wandelaars.

‘Stap mee!’is de geknipte box voor wie graag op stap gaat met 
het gezin, de familie of vrienden.

‘Stap uit!’ is een box voor zondagse familiewandelaars. 
Voor genieters van kunst, cultuur en natuur.
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www.tov.be
Op www.tov.be vind je onder Publicaties alles wat je in de provincie 
Oost-Vlaanderen op weg kan helpen om stevig te wandelen of te 
fietsen. Het aanbod is groot: wandelnetwerken, fietsnetwerken, fiets- 
en wandelboxen, thematische fietsroutes, toeristische brochures en 
het gratis fiets- en wandelmagazine StapAf. Neem zeker een kijkje!

Met de routeplanner kan je online je gepersonaliseerde route 
uitstippelen. Eén klik op de knop en je kunt je route afprinten en 
meenemen. We raden wel aan om altijd je netwerkkaart op zak te 
houden tijdens de tocht.

Wandelnetwerk Bulskampveld
Het wandelnetwerk Bulskampveld is 125 
km lang en strekt zich uit op de grens van 
West- en Oost-Vlaanderen. Hier wandel 
je door de bossen en veldgebieden van 
Beernem, Ruiselede, Oostkamp, Wingene 
en Sint-Maria-Aalter. Dit zijn de bossen 
tussen Brugge en Gent, berucht tijdens de 
middeleeuwen door de struikrovers die er 
regeerden. Te bestellende via www.tov.be.



fietsnetwerk Meetjesland
Met de wandelnetwerken Bulskampveld en Meetjeslandse Kreken 
bezit de regio Meetjesland twee grote troeven op het vlak van 
wandeltoerisme. Sinds 2006 ligt in het Meetjesland ook een piekfijn 
uitgestippeld fietsnetwerk met 750 km aan fietswegen. Met zijn 
lange kanalen en voormalige spoorlijnen beschikt de regio over vele 
kilometers autovrij fietspad op een biljartvlak terrein. Een luxe voor 
de recreatieve fietser. Al mag je de fikse tegenwind in onze wijdse 
polders niet altijd onderschatten. Bestel via www.tov.be.
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Groene Halte Wandelroute langs lieve en leen
Deze wandeling start aan de kerk in 
Waarschoot en leidt je via Gastels naar de 
Lieve. De Lieve speelde een belangrijke rol 
in de geschiedenis van het Meetjesland. De 
wandelroute brengt ons naar het zuidelijke 
deel van Eeklo en provinciaal domein Het 
Leen. Hier eindigen we met een prachtige 
boswandeling.

Wat is nu een Groene Halte wandelroute? 
Het Groene Halte-project wil de rol van 
het openbaar vervoer bij recreatieve 

verplaatsingen stimuleren. Het idee is eenvoudig: je reist met het 
openbaar vervoer naar Groene Halte A, waar een wandeling ‘in 
rechte lijn’ vertrekt. Op het eindpunt van de wandeling stap je 
aan groene halte B terug op het openbaar vervoer. Beide haltes 
worden aangeduid als ‘groene halte’. De wandelingen wijken dus 
af van de typische luswandelingen waarbij de auto vaak als voor- 
en natransportmiddel wordt gebruikt. 

Alle info vind je op www.groenehalte.be of je bestelt de 
wandelkaart via www.tov.be.
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Plan je fiets- of wandelroute online
Wie er een dagje te voet of met de fiets op uit wil in de provincie, 
kan niet langer zonder de fiets- en wandelrouteplanner van Toerisme 
Oost-Vlaanderen. De tweede is gloednieuw, de eerste kreeg extra 
mogelijkheden. Plan je tochten volledig op maat! 

fietsers
De succesvolle fietsrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen be-
strijkt in totaal meer dan 3.000 km aan fietsroutes. De nieuwste versie 
kreeg er extra mogelijkheden bij waardoor je je fietstochten nog beter 
op je behoeften kunt afstemmen. Ben je een museumliefhebber, 
hou je van de natuur of ga je eropuit met de kinderen? Door je eigen 
interesses in te geven, stel je zo je fietstocht op maat samen. Je be-
paalt uiteraard zelf de lengte van je trip. Fiets je liever op onverharde 
wegen, wil je met de kinderen naar een recreatiedomein? 

Wandelaars
Ook voor wandelaars is er sinds kort een routeplanner. Zowel het 
wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen als Meetjes-
landse Kreken kan je voortaan online raadplegen. Makkelijker kan 
haast niet: als je de planner opstart, krijg je het volledige netwerk te 
zien. Vervolgens klik je op een punt op de kaart of vul je de gemeente 
of postcode in. De kaart zoomt dan automatisch in. Vink daarop één 
voor één de punten aan waarlangs je wilt wandelen en eventueel 
enkele voorkeuren. Opslaan en uitprinten en je kan meteen op pad.
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S.O.S. Routedokter
Toerisme Oost-Vlaanderen maakt werk van het onderhoud 
van haar routes en netwerken. De provinciale toeristische 
koepel voert regelmatig controles uit. Toch gebeurt het wel 
eens dat een scheefhangend bordje of een beschadigde 
wegwijzer aan de aandacht ontsnapt.
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Surf naar www.tov.be
Merk je tijdens je wandeltocht dat een bord zijn beste  
tijd heeft gehad of verkeerd hangt?  
Surf dan naar www.tov.be/routedokter.

Op onze website kan je een gedetailleerde fiche invullen en 
doormailen. Zo help je ons een handje om de kwaliteit van 
onze routes en netwerken continu op peil te houden.

of stuur een mailtje
Rechtstreeks mailen naar de Routedokter kan ook op het 
e-mailadres routedokter@oost-vlaanderen.be.

Een tip: probeer altijd zo duidelijk mogelijk 
te omschrijven wat het probleem is en waar 
het probleem zich bevindt. Op die manier 
kan de Routedokter snel en gericht actie 
ondernemen!
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I n s p I r a t I e g I d s

 

Meetjeslandse KrekenHeerlijk genieten van de 
gulheid van het Meetjesland

uitgestippelde 

wandelroutes


