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eetjesland, gelegen tussen de grotere steden Gent en Brugge, is een
van de mooiste plattelandsregio’s in België. Al jaren is de streek een
trekpleister voor dagjestoeristen, en het kost weinig moeite om de reden
daarvan te achterhalen. Het gebied heeft immers een aantal natuurlijke troeven die uniek zijn in ons land. Van het krekenlandschap in het noorden tot de
ongerepte bossen in het midden: het Meetjesland is een prachtige regio vol
natuurschoon. Maar ook cultureel valt er heel wat te zien en te beleven. Niet
alleen in de verschillende gemeenten die het Meetjesland rijk is, maar ook in
en rond de kanalen, die getuigen over het eeuwenoude industriële karakter
van het gebied.
Meetjeslandse gidsen brengen thematische wandelingen, fietstochten, lezingen en rondritten per bus doorheen de verschillende gebieden van het
Meetjesland. De rijke geschiedenis en cultuur van deze gemeenten staat hierin
centraal. We vertellen verhalen over kreken en polders, over steden en dorpen,
over paters en varkens, over bezetters en bevrijders en over de eeuwenoude
strijd voor landbouwverbetering.
In deze infobrochure kan u een kleine greep uit ons verscheiden aanbod vinden. Indien u geïnteresseerd bent in andere gidstochten, dagarrangementen
of rondritten, kan u altijd op de site meetjeslandsegidsen.be terecht. Hierop
staat ons volledige aanbod in detail omschreven. Onze gidsen zijn allen gediplomeerde gidsen erkend door Toerisme Vlaanderen. Laat u meevoeren door
de Meetjeslandse Gidsen en u maakt het mee!

MEETJESLAND

WANDELGEBIED

G

een betere plek om urenlang rond te wandelen dan de groene long tussen Gent en Brugge. De Meetjeslandse Gidsenvereniging heeft een ruim
aanbod wandelingen uitgewerkt om het erfgoed van het Meetjesland voor
te stellen. Hieronder vindt u een kleine selectie, voor het volledige aanbod
kan u op de site terecht.
Kasteel van Poeke

Ooit gedroomd van een leven in een barokkasteel? Al in de 12de eeuw stond
hier een versterkte burcht, maar het huidige kasteel werd gebouwd in de
17de en 18de eeuw. Het interieur werd verschillende keren onder handen
genomen, maar de schouwmantels in Louis XV-stijl overleefden de tand des
tijds. Dit kasteel is een unieke plek in het Meetjesland.
Tegenwindwandeling door het krekengebied

Sint-Jan-in-Eremo is de uitvalsbasis voor deze avontuurlijke tocht. De route
wordt bepaald door de wind, zodat u de weersomstandigheden ten volle
ervaart en de tocht op voorhand moeilijk te voorspellen is. Halverwege wordt
gestopt voor een warme opkikker, en hierna keert u langs een ander pad
terug naar de startplaats. Uitwaaien gegarandeerd.
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Reis door de tijd in Ertvelde

U maakt een reis door de tijd en stapt uit aan de castrale motte, de
12de-eeuwse residentie van de burggraaf, aan de Kommandatur in de Eerste
Wereldoorlog of aan de wind- en rosmolen uit de 18de eeuw, waar nog
steeds gemalen wordt. Maak er een totaalbelevenis van en rij mee met de
paardentram.

MEETJESLAND

KREKENGEBIED

W

ie de 650 vierkante kilometer van het Meetjesland echt wil ontdekken,
kan daarvoor maar beter de tijd nemen. Speciaal voor hen hebben
de Meetjeslandse Gidsen ook een ruim aanbod aan dagarrangementen en
rondritten per bus. Op de site vindt u het volledige aanbod.
Meetjeslandse volksverhalen à gogo

Het Meetjesland is rijk aan verhalen over boevenbendes, smokkelaars, volksfiguren en speciale gewoontes. Dit programma leidt u langs ondeugende
standbeelden en merkwaardige landschappen en gebouwen. Sappige verhalen, een lekkere maaltijd, een stop in een gezellige kroeg en een partijtje
krulbollen maken de dag compleet.
Flirten met de grens

De grens met Nederland laat zijn geografische en historische sporen na. De
vele dijken, kreken en kanalen zijn hiervan nog levende bewijzen. Op deze
reis langs de grens wordt ook de politieke geschiedenis toegelicht. De tocht
leidt u langs de Grote Geul, het recreatiecentrum De Braakman, de oude
Isabellahaven en het oude fort Patienza.
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Culturele bustoer door het land van de kreken

Hoofdrolspeler tijdens dit programma is de rijke geschiedenis van
het Meetjesland. U bezoekt het kasteeltje en beeld van Victor Lille, het
Godshuis van Sint-Laureins, een typische Meetjeslandse hoeve en de kerk
van Watervliet. Als afsluiter volgt u een stukje van de Eekloose beeldenroute.
U wordt rond gevoerd met de Nostalbus, een karakteristieke oude lijnbus.
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MEETJESLAND

OORLOGSGEBIED

H

oewel het Meetjesland gespaard bleef van zware verwoestingen, had
den Grooten Oorlog er een zware impact. Gelegen naast het operatiegebied, was het een rustplaats én bevoorradingsgebied voor de Duitsers,
maar ook het een geknipt smokkelgebied.
Het dagelijks leven in WO I (Lezing)

Deze lezing omvat verschillende facetten van Den Grooten Oorlog in het
Meetjesland. Het komen en gaan van de Duitsers en vluchtelingen maar ook
de ontspanning, het schoolgaan en de pers komen aan bod.
Boekhoute Vluchtroute 14

In Vluchtroute 14 transformeert u in een smokkelaar en probeert u onopgemerkt de grens over te steken. We starten in de expo ‘Grote vrouwen in een
Groote Oorlog’, en vervolgens beleeft u alles van op de eerste rij!
Maldegem in ‘Den Grooten Oorlog

Ook Maldegem werd geconfronteerd met de bezetter, en de ligging net
achter de gevechtszone maakte het leven er extra zwaar. Aan de hand van panelen in het gemeentehuis en het straatbeeld neemt de gids u terug in de tijd.
Klein België
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In 1916 werd de Nederlandse grens afgebakend met elektrische draadversperring. Een stukje grondgebied bij Sint-Laureins raakte zo helemaal geïsoleerd.
‘Klein België’ was geboren, en wij blazen het nu nieuw leven in.

MEETJESLAND

HAVENGEBIED

E

en groot deel van wat we de Gentse Haven noemen ligt binnen het
grondgebied van het Meetjesland. Al eeuwenlang zorgt het kanaal GentTerneuzen ervoor dat dit een zeer belangrijke industriële regio is, en dat heeft
her en der tastbare sporen achtergelaten in het landschap. Dit industriële
erfgoed, en de huidige herbestemming ervan, is alleen al een reden om af te
zakken naar het Meetjesland.
Zonneberg

De Zelzaatse wijk Klein Rusland werd jarenlang overschaduwd door een
gigantische gipsberg, een restant van lang vervlogen industriële activiteit.
In 2010 kreeg het gebied een groenere bestemming. De gipsberg werd
buitenzijde bedekt met maar liefst 55.000 zonnepanelen. Via Meetjeslandse
Gidsen kan u deze unieke plek exclusief bezoeken.
Zelzate: verrassend groen

Zelzate zet al een aantal jaar stevig in op een groene toekomst. Met een
bus stopt u onder meer in de groene long van Zelzate, het grote park op de
bedding van het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook een bezoek aan de volkswijk
Klein Rusland mag niet ontbreken. Als afsluiter krijgt u een uniek zicht op het
havengebied, bovenop de schitterende Zonneberg.
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Haventocht

Dompel uzelf onder in de boeiende wereld van de Gentse Haven! In de voormiddag krijgt u een rondleiding per bus door het havengebied. Vervolgens
gaat u door naar waterdorp Langerbrugge, alwaar de innerlijke zeeman wordt
versterkt met een lekkere maaltijd. In de namiddag bezoekt uw gezelschap
de Zonneberg in Zelzate.

MEETJESLAND

BELEVINGSGEBIED

H

et Meetjesland moet je niet bezoeken, het Meetjesland moet je ervaren. Meetjeslandse Gidsen hebben, in samenwerking met het
Plattelandscentrum, een ruim aanbod aan belevingswandelingen uitgewerkt. Deelnemers ervaren aan den lijve hoe bewoners van het Meetjesland
eeuwenlange gebruiken in stand houden, en zijn aan het eind van de dag
gegarandeerd verknocht geraakt aan deze prachtige streek.
Hofke van plaisance

Ontdek tijdens een flinke wandeling in Vinderhoute het leven van stand in
Lovendegem. Onderweg wordt halt gehouden bij elke ‘hof van plaisance’ op
de weg, waarbij de gids uitleg geeft over het leven in de 19de eeuw. Tijdens
de wandeling komt u ook alles te weten over het landschap van de Oude
Kallevallei met zijn meanderende rivier, bulken en kouterruggen.
Slager André bezoekt de vette veemarkt

In deze belevingswandeling laat Slager André u de Vette Veemarkt in
Zomergem herbeleven. De naakte feiten, pittige anekdotes en allerlei wetenswaardigheden worden doorspekt met 2 haltes, waar u enkele hapjes
en drankjes proeft. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en kan geboekt
worden vanaf 12 personen.
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Uit met Félicienne

Een van de vele verborgen parels in het Meetjesland is de streek ten oosten van Eeklo, waar onder meer het prachtige grensdorp Assenede ligt.
Meetjeslandse Gidsen en het Plattelandscentrum hebben daar een belevingswandeling uitgewerkt. Geen gewone wandeling, maar een wandeling
met een varken, Félicienne genaamd!

C O N TA C T

Tel: +32 (0)9 375 31 61
Mail: info@meetjeslandsegidsen.be
Site: www.meetjeslandsegidsen.be

VU: Sophie Huysman, Woestijnegoedlaan 16, 9032 Gent-Wondelgem

Meetjeslandse gidsen brengen thematische wandelingen, fietstochten,
lezingen en rondritten per bus doorheen de verschillende gebieden van
het Meetjesland. De rijke geschiedenis en cultuur van deze gemeenten
staat hierin centraal. Onze gidsen zijn allen gediplomeerde gidsen erkend
door Toerisme Vlaanderen. Laat u meevoeren door de Meetjeslandse
Gidsen en u maakt het mee!

