Hof Ter Lepelem

hoeve-TIPS!
BOEK EEN HOEVEPICKNICK!

EEN BIJZONDER
BOERENVERHAAL
DE OUDLANDPOLDER

Kom je met een groep vanaf 10 personen op zaterdag naar
de Oudlandpolder? Boek dan op voorhand (ten laatste tegen
de donderdag voor 17u) een heerlijke hoevepicknick op het
17e-eeuwse Hof ter Meulen! Je kan op de mooiste plekjes bij
de hoeve picknicken.
Ga naar www.hoevepicknick.be en klik op
‘Hof ter Meulen’ of bel +32 (0)496 12 24 64

SAMEN DE BOER OP!
• Hoeve Vermeire-Gille,
Plan met een groep een bezoekje achter de schermen van
een actief landbouwbedrijf.
Duik het echte boerenleven in en ervaar het reilen en zeilen
op een landbouwbedrijf. De boer brengt je groep alles bij
over de productie van voedsel, maar ook over techniek,
milieu en duurzaam produceren. Je merkt de liefde voor het
vak, met respect voor mens, dier, plant en land.

Mangalica wolvarken

• De Zandpanne,
picknicken met zicht op zee en de voetjes in het zand!

Elke deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het boek
‘De Oudlandpolder – Een bijzonder Boerenverhaal’ (192 p).

Langedorpweg 1, Stalhille

MAAK OOK KANS OP EEN BON

MEER INFO VIND JE OP
WWW.SAMENDEBOEROP.BE

• t.w.v. € 100 bij een Het Lekkere Westen-chef
• t.w.v. € 30 voor een Hoevepicknick

VAN JE MELK IN HET ZUIVELMUSEUM

SLAPEN OP DE HOEVE!

Een merkwaardige en unieke tentoonstelling over de
zuivelindustrie in Vlaanderen tijdens de voorbije vijf
eeuwen. Je krijgt het verhaal van de melk van het verleden
tot heden.

Zin in meer? Maak er een meerdaagse van en overnacht op
een hoeve! Hieronder enkele leuke adresjes.

• Hof Ter Lepelem
Vlissegem (De Haan) - www.hofterlepelem.be

• De Put van Vlissegem,

Brugsesteenweg 68, Blankenberge
open voor individuele bezoekers op schooldagen tijdens de
kantooruren.
www.zuivelmuseum.be

is met haar zilt water een trekpleister voor watervogels.
Je vindt er infoborden, een nieuwe vogelobservatiehut
en een picknickbank!
(te bereiken via de toegangsweg aan de Warvinge 93)

• Bezoekerscentrum Groenwaecke,

2 FIETSROUTES

DOE MEE en WIN! ALTIJD PRIJS!

modern varkensbedrijf met akkerbouw inclusief een
authentieke historische polderhoeve met rosmolen en
uitleg over het ontstaan van de polders.

• t.w.v. € 40 bij 100% West-Vlaams-producent

TIP: ZALIGE PICKNICKPLAATSJES VOLGENS
CARL VAN HOF TER MEULEN:

• Hof Ter Meulen

Zuivelmuseum

De Haan – www.kruishoeve.be
De Haan - www.kapelhoeve.be

• De Polderhoeve
Blankenberge - www.polderhoeve.be

• Hoeve Langhof
Zuienkerke – www.langhof.be

• ’t Reigershof,

Suikerbieten

biologische geitenboerderij en kaasmakerij. Uiteraard
mét proevertje!

Oudlandpolder

Hoeve-tips!
Je krijgt ook heel wat leuke tips: hoeve- en streekproducten
op de (h)eerlijke adresjes en leuke logeertips. Reserveer een
picknick op de hoeve of een bezoek achter de schermen van
een actief landbouwbedrijf…

Brugse

Ommeland

• Sinds wanneer telen landbouwers aardappelen in de
Oudlandpolder?
A: 1707 B: 1808 C: 1909

Fietsroute 2

• Hoe lang moest een landbouwer in 1916 werken om
1 ha graan te dorsen met paard? Nu is dit 2 uur met
dorsmachine.
A: 3,5 uur B: 35 uur C: 350 uur

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen er
zijn tegen 14/10/2018 middernacht?

‘t Reigershof

(H)eerlijke
adresjes!

Fiets een van de lussen, los de vragen op en neem deel
aan de wedstrijd. Elke deelnemer krijgt de publicatie ‘De
Oudlandpolder – Een Bijzonder Boerenverhaal’ opgestuurd
en maakt daarbovenop kans op een van de waardebonnen
(zie ‘wedstrijd’)

A: 40% B: 50% C: 60%

A: 87 B: 187 C: 287

Ter Bieststraat 7a, Vlissegem
www.hoftermeulen.be

Doe mee en win! Altijd prijs!

Fietsroute 1
• Hoeveel procent van de oppervlakte in de
Oudlandpolder wordt gebruikt door landbouw?

• Aan hoeveel verschillende producten draagt een
varken bij?

wollige Mangalica-varkens, aardbeien, asperges,
hoevewinkel, hoevetoerisme.

De kaart met twee fietsroutes leidt je door het gebied via 2
routes op het fietsnetwerk van 32 en 42 km. De infoborden
onderweg vertellen de bijzondere boerenverhalen en tonen
waar je voedsel vandaan komt. De kaart geeft ook hoeve-tips.

Je hoeft niet beide lussen gefietst te hebben om
deel te nemen.

Hoevepicknick

• Hof Ter Meulen,

De polders van Zuienkerke, Blankenberge en De Haan
vormen samen de Oudlandpolder. Het is een van de laatste
regio’s in Vlaanderen waar je een ononderbroken horizon
kan zien. Het ontstaan van dit polderlandschap is nauw
verbonden met de zee en de landbouwsector. Verschillende
hoeves hebben ook een winkeltje. Korte keten is de term
die gebruikt wordt voor het kopen van hoeveproducten
rechtstreeks bij de boer. De producten leggen minder
kilometers af en hebben zo een kleinere ecologische
voetafdruk. Doordat er geen tussenschakels zijn (bvb. veiling
of supermarkt) krijgt de boer een eerlijke prijs en weet jij
waar je producten vandaan komen.

Vul je antwoorden uiterlijk tegen 14/10/2018 in via
www.brugseommeland.be/oudlandpolder of stuur een
mailtje naar info@brugseommeland.be met je antwoorden,
naam en adres.

• De Kruishoeve
• Kapelhoeve

midden in de Uitkerkse Polder. Een leuke picknickplek
met cafetaria en een tentoonstelling over het
weidevogelreservaat.
(Meer info: zie fietslus 2)

Tip: Al de antwoorden zijn te vinden op de infoborden
langs de fietslussen

De Haan - www.hoftermeulen.be

Polderstraat 4, Klemskerke
www.reigershof.be

Ontdek het bijzondere boerenverhaal

WEDSTRIJD

GA BIJ DE LOKALE HORECA OP ZOEK NAAR DEZE
STREEKPRODUCTEN UIT DE OUDLANDPOLDER
• De bieren Real Love en Dark Love gebrouwen
door Brouwerij B uit Blankenberge.
www.brouwerijb.com

• Authentiek lokaal gebrande koffie

BIJ DEZE ADRESJES KOOP JE LEKKERE LOKALE
PRODUCTEN. OP DE KAART VIND JE NOG MEER
IJSHOEVES EN HOEVEWINKELS
HOEVEWINKELS
• Hoeve ’t Lijsternest, zuivelhoeve
ambachtelijke kaas, ijs, yoghurt en andere
melkproducten, bereid uit dagverse melk van de beste
kwaliteit.

• Koffie Kàn:
gebrand in Wenduine. - www.koffiekan.be
• Carantos:
gebrand in Blankenberge. - www.carantos.be

• ’t Reigershof,
biologische geitenboerderij en kaasmakerij
Diverse biologische geitenkazen en rauwe geitenmelk

Voetweg 4, Houtave - www.hoevelijsternest.be

Tip: De Oudlander: Een rauwmelkse geitenkaas van 6
tot 12 maand oud en genoemd naar de polder waarin de
boerderij ligt.

Open: di-vrij 9u-18u, za 9u-12u

Polderstraat 4, Klemskerke - www.reigershof.be
Open: wo, vrij en za: 9u-12u en van 14u-18u

• Hof ter Meulen,
hoeveslagerij en winkel
Volle grondsaarbeien, duinasperges, versgeplukte
peterselie, diverse aardappelsoorten en mangalica
wolvarken. Ook producten van onze collegalandbouwers zijn verkrijgbaar zoals honing, advocaat,
fruitsappen en confituren.
Tip: specialiteit is het vlees van het mangalica
wolvarken van eigen kweek.

• Ter Rode Poort,
18e eeuwse hoeve met akkerbouw en runderen

De chefs van Het Lekkere Westen maken dankbaar gebruik
van wat lokaal geteeld of gekweekt wordt. Noordzeevis,
groenten of runderen die grazen in de vruchtbare polders.
Deze chefs weten deze kwaliteitsproducten om te toveren
tot heerlijke gerechten!

• Paul Deuss van Het Mortierken
Meetkerke – www.mortierken.be

Melk, boter, yoghurt, room, platte kaas, ijs, chocopasta,
aardappelen, ajuin.

• Thibaud Hermans van Bleu Chaud en Villa De Torre

TIP: ijsterras om even tot rust te komen.

• Jean-Philippe Furnémont van Le Kok sur Mer

Spanjaardstraat 47, Stalhille

De Haan – www.bleuchaud.be
De Haan – www.lekoksurmer.be

Open: 8u-18u30 (do gesloten)

• Stijn Bauwens van De Kruidenmolen

MEER HOEVEWINKELS IN DE OUDLANDPOLDER VIND
JE OP WWW.KORTEKETENKAART.BE

• Donald Deschagt van Le Homard et la Moule

Klemskerke (De haan) – www.kruidenmolen.be

Ter Bieststraat 7a, Vlissegem - www.hoftermeulen.com
Open: vrij 9u-18u en za 9u-13u

HET LEKKERE WESTEN

Bredene – www.lehomardetlamoule.be

MEER INFO
De Oudlandpolder ligt in de toeristische regio Brugse
Ommeland, de enige regio vlakbij zee én op een
boogscheut van werelderfgoedstad Brugge. Hier tikt
de klok net iets trager. De polders, bossen en kanalen,
nostalgische dorpjes en kastelen garanderen je een
landelijk, idyllisch decor. Genieten in eindeloos groen!
Surf voor leuke eet- en logeeradresjes, doe-tips en
agenda naar www.brugseommeland.be

• Piet Devriendt van De Oesterput

Hof ter Meulen

STREEKPRODUCTEN
• Advocaatje-Beirens Koen en Heidi,
streekproductenwinkel
Ambachtelijke en pure advocaat bereid op
grootmoeders wijze vind je bij Koen en Heidi. Maar ook
heel wat andere streekproducten kan je er vinden.
Koen en Heidi Beirens, Oostendsesteenweg 90, Houtave
www.advocaatje.be
Open: di 14u-19u, wo-do 10u-19u, za 14u-18u

Blankenberge – www.oesterput.com

• Ann Warrinnier van Oosterstaketsel
Blankenberge – www.oosterstaketsel.be

• Dirk Crauwels van Seasons
Blankenberge – www.seasons-blankenberge.be

• Jessica Vansever van Yelo
Wenduine - www.restaurantyelo.be

ALLE CHEFS VAN HET LEKKERE WESTEN
VIND JE OP WWW.HETLEKKEREWESTEN.BE
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Oudlandpolder

fietslus 1

HISTORISCHE POLDERDORPEN
MET OUDE WORTELS

De wortels van dit pittoreske dorpje graven terug tot vóór
de 9e eeuw. Het ontstond door de vestiging van herders met
schapen die hier vroeger in de buurt grote schapenweiden
hadden in de toen nog niet ingepolderde schorreweiden. Het
lijkt alsof de tijd hier is blijven stilstaan.

INFOBORDEN LANGS DE ROUTE

MEETKERKE – HOUTAVE – VLISSEGEM – DE
HAAN - KLEMSKERKE – MEETKERKE (42 KM)

A

MEETKERKE

Landbouw op en rond de poldergrond

Het stemmige Meetkerke gaat terug tot de vroege
middeleeuwen en is bekend voor de Onze-Lieve-VrouwHemelvaartskerk (miraculeus Mariabeeldje).

B Recht van bij de boer
C Water doet leven

KNOOPPUNTEN

OP DEZE KAART STAAN
2 FIETSROUTES VAN
42 EN 32 KM OP HET
FIETSNETWERK
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VLISSEGEM

D Overal ter wereld Oudlandpolderproducten
E Lekker voedzaam gras

Ook dit dorpje gaat terug tot vóór de 9e eeuw. De dorpsweide
van Vlissegem is onderdeel van een beschermd uitzicht. Aan
de Put van Vlissegem kan je picknicken én vogels spotten!

Meetkerke

F Gespot op het veld, akkerbouw

STARTPUNTEN

G

Bruisend verenigingsleven

H

Pik jij een graantje mee

Vlissegem

I De polderaardappel

• Meetkerke : parkeer op de onthaalparking ter hoogte
van Dorpweg 67, Meetkerke en fiets richting de kerk van
Meetkerke. (start aan knooppunt 52)

Het gebied De Duinbossen (De Haan) is één van de
groene parels aan de Kust. Het gebied bestaat uit drie
delen en is wel 152 ha groot. Je vindt er zowel open
duinlandschap met de typische fauna en flora van
de kust, als uitgestrekte beboste duinen. Bijzondere
bewoners zijn hier de beschermde rode bosmieren, die
wel met 700.000 in één mierenhoop kunnen wonen!

Negen infoborden vertellen je meer over de typische landbouw
van het gebied met extra info over enkele teelten, de lokale
hoeve- en streekproducten, het belang van water en het
verenigingsleven.

• De Haan (start aan knooppunt 6, kruispunt StationstraatMarktstraat): parkeren kan in de straat Tramlijn-Oost,
De Haan.

TIP: LEES ZE GOED EN DOE MEE MET DE WEDSTRIJD!!

Fonteintjes
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NOORDZEE
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GROTE POLDERMOLEN

Oudemaarspolder

33

Pier

Fervente fietsers kunnen deze ook combineren. We
geven je nog enkele leuke tips mee voor onderweg.
Als kers op de taart ontvang je bij deelname aan de
wedstrijd een boek over het bijzondere boerenverhaal
van de Oudlandpolder en maak je kans op een prijs!

hun wondermooie kleurenpallet. Het domein is enkel
toegankelijk bij geleide wandelingen, maar je kunt je
echter al een goed beeld vormen van het gebied langs de
wegen rondom.

J

N335

Braambeierhoek

Zwankendamme

Raaswalle

l

Dichtbij knooppunt 58 zie je de witte Poldermolen. Hij
is enkel op Open Monumentendag te bezichtigen maar
ga gerust wat dichterbij om de molen beter te zien. Het
is de enige nog complete poldermolen met scheprad in
ons land. Hij diende destijds om het overtollige water
uit de Meetkerkse Moeren weg te pompen naar de
Blankenbergse Vaart.
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Manitobawĳk

Bomm
elzwi
n

Museum

Spioenkop

Hoeveproducten

1,7
Put van Vlissegem

Lindenhof

Naaktstrand

Bredeneaan-Zee

Staf Versluyscentrum
9

4, 8

Heide

Dorpweg 88, Meetkerke

Grote Stove

1,9

C

72 Strooien-

Hagebos

Geersensmolen

F

Vicogne

c

E

Parkbos
N9

a

Vĳfwege

b

Spuikom

g

N9

20

1,6

52

39

Rode Poort

k

N31

D

58

Kapellebrug

uwe ed
Bla ngele
e
Tor

4,4

N320

Bergschuur
STE
N

Houtave
Linde

N9

Groot
Eekhout

Grote Molen/Poldermolen

28

- OO

Wa
ter
gan

Molenhoek

83

Nukkerwĳk

KAN
AAL
GEN
T

Sm
all
e

Houtave

Lepelem

h

Meetkerke

N9

f

12

86
77 32

Vuilvlage

0,6

Kerkstraat 13, Zuienkerke

d

B

www.uitkerkse-polder.be

1,5

Klemskerke

5, 0

1,9

l Diverse eet- en drinkadresjes in Blankenberge
m Café ’t Boldershof,

N307

Grote Madeleine

H

g

BREDENE

Stekvogel

Polderwind
Draaiboom

haan

96

Turkeyenhof

j Estaminet Leegland,

Grote
Schamelweke

Vanuit de kijkhutten heb je een fluisterstil zicht op de
pleisterplaatsen voor trekvogels en de broedplaatsen
voor weidevogels.
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Natuurreservaat D’Heye (Bredene) is een duinengebied
van meer dan 1000 jaar oud op de grens van Bredene en De
Haan. Het landschap is een mengeling van duinen, heide,
struiken, akkers en weilanden. D’Heye is op zijn mooist in
de lente, wanneer delen van het gebied onder water staan.
Bloemen en kruiden bedekken dan het landschap met
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daken die reiken tot aan de grond. Op Groot Hof Mariemont zie
je nog een prachtig exemplaar. In 1970 werd een gelijkaardige
SintPietersplas bergschuur van ‘Groot Schoeringe’ afgebroken en zo
correct mogelijk terug opgebouwd in het openluchtmuseum
in Bokrijk. In Bokrijk staat er dus een bijzonder stukje
Oudlandpolder!
Zandwegemolen

Meetkerkse Moeren

PROVINCIEDOMEIN ZEEBOS

• Blankenberge (start aan knooppunt 80): vertrek aan het
station of parkeer op de parking aan het Station. Ga naar
knooppunt 80 op de kruising van De Smet de Naeyerlaan
en Ontmijnerstraat.

DE

fietslus 2
ZUIENKERKE – UITKERKE – BLANKENBERGE –
NIEUWMUNSTER – ZUIENKERKE (32 KM)

Je fietst door het provinciedomein Zeebos. Een bosrijk
domein van 41 ha met wandeldreven die veel vlinders
aantrekken. Stap gerust eens van de fiets een maak een
ommetje naar de kijkhut. Een deel van het bos is speelbos
en hiernaast liggen recreatieweiden, een avontuurlijk
speelterrein en de jeugdlokalen van Stad Blankenberge.
De natuurlijke zones, nl. natte weide en kreekrestanten,
kan je het best vanaf de observatiehut in het domein of
vanaf de kijkwand langs de kustfietsroute bekijken.

INFOBORDEN LANGS DE ROUTE
J Varkens, geen eenheidsworst
K Teelten in de Oudlandpolder

KNOOPPUNTEN
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Duinbossen

Aan de kust fiets je langs verschillende mooie duingebieden.
Ze beschermen al eeuw en dag het achterliggende
poldergebied tegen de zilte zee! Tot in de jaren 1930 hoedden
landbouwers runderen in de duinen.
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Langedorpweg 1, Houtave

Prins Leopoldstraat 4, Zuienkerke
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DUINEN, DE BESCHERMERS VAN DE POLDERS
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DE HAAN

Kerkhofstraat 17, Houtave

k Herberg Het Mortierken,

2,0

Zuivelmuseum
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De Zandpanne

b Tea-room De Moerbeiboom,

i Diverse eet- en drinkadresjes in De Haan
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Duinbossen

a Herberg Drie Koningen,
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Kleiputten
van Wenduine

N307

N34

Hoeveĳs

EET- EN DRINKADRESJES ONDERWEG

Dorpsstraat 1, Klemskerke

Neptunuswĳk

Café/restaurant

3. Check voor je vertrek best even de openingsuren van de
adresjes waar je zeker wil langsgaan!

f Bistro De Kruidenmolen,

lzw
Bomme

Wulfsberge

30

K
4
2,

Molen

2. Steek de fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland in je
fietstas. Wil je onderweg je tracé aanpassen, dan kan dit
makkelijk via de knooppunten. Achteraf kan je met de
kaart ook andere fietstochten in de regio uitstippelen.
Verkrijgbaar voor slechts € 8 bij de diensten voor
toerisme of via shop.westtoer.be

Harendĳke

Klein
zwin

Wenduine

Kerk

1. Hoe fiets je deze fietslussen? Kies een startpunt, noteer
de nummers en volg de groen-witte bordjes telkens naar
het volgende knooppuntnummer.

2 ,4

26

N34

Hoeve

2,7

TIPS

89

STARTPUNTEN
• Zuienkerke (start aan knooppunt 81): parkeren kan op de
onthaalparking rechts van de kerk in Zuienkerke of op de
parking achter het gemeentehuis (Kerkstraat 17, Zuienkerke)
en fiets naar knooppunt 81 (kruispunt Nieuwe Steenweg en
Blankenbergse Dijk Noord).

L Paarden maken plaats voor robots
M Meten is weten

NIEUWMUNSTER

N Historische hoeves
O Zeg niet zomaar koe
Deze fietslus brengt je langs zes infoborden. Je komt meer te
weten over de typische landbouw van het gebied en krijgt extra
info over enkele typische teelten, het belang van de mechanisatie
en het ‘meten is weten’ in de landbouw. Je fietst ook langs enkele
historische hoeves.
TIP: LEES ZE GOED EN DOE MEE MET DE WEDSTRIJD

BEZOEKERSCENTRUM GROENWAECKE
BERGSCHUREN IN DE POLDERS?
In de polders vind je bij verschillende hoeves monumentale
bergschuren of ‘mikkes’ om oogst, vee en materiaal in ‘onder
te brengen’. Het zijn rechthoekige schuren met piramidale

Hier ontdek je het verhaal van de Uitkerkse Polder, het
grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. Dit is een
weidevogelreservaat waar je in alle rust geniet, zowel binnen
in de cafetaria als buiten op het picknickterras aan de poel.
Proef er van heerlijke bio- en streekproducten. De Uitkerkse
Polder is een absolute aanrader voor gezinnen met kinderen.

Nieuwmunster is een typisch polderdorp met een
beschermde dorpskom en draagt in 2018 voor WestVlaanderen de titel ‘Dorp in de kijker’! Deze titel kreeg
ze van Landelijke Gilden, de vereniging voor mensen
die houden van het platteland, voor de wijze waarop
Nieuwmunster mensen en verenigingen bij elkaar weet te
brengen. Bij mooi weer is de ‘fietskerk’ open voor fietsers
die even tot rust willen komen. www.dorpindekijker.be

